39
9

5 oktober 2020
okoktoberoktob
erptember
augustus 2020

Heide vertelt!

Op de vlucht voor de inval van het Duitse leger.
Mei 1940: Iedere lezer weet dat op 10 mei 1940 Duitsland Nederland en België binnenviel. Het
onervaren Nederlandse leger gaf zich na vijf dagen over, vooral ook omdat het oude hart van
Rotterdam totaal opbrandde na een bombardement met brandbommen. Heel wat mensen lieten
hierbij het leven, allemaal burgerslachtoffers. Het Franse leger, dat Nederland kwam helpen, werd
vlug in de pan gehakt. Ongeveer de helft van het officierenkorps van ons Belgisch leger had WO I
nog meegemaakt en zodoende hield ons leger nog zeventien dagen stand, ondanks de dagelijkse
bombardementen door stuka-bommenwerpers op alle kruispunten in een gebied waar meer dan
500.000 vluchtelingen samengedreven zaten. Op de identiteitskaart van mijn ouders stond
”verplicht weggevoerd” gestempeld en dit sinds eind 1939 of begin 1940. Dit bevel gold voor alle
bewoners, die ten zuiden van de Heidestatiestraat en de Max Temmermanlaan woonden en binnen
de geschutzone van het Antitankkanaal
vielen. Op zondag 12 mei vertrokken wij
gepakt en gezakt met de fiets naar
Kapellen. Hier lieten we onze fiets bij
onze grootouders achter na afscheid
genomen te hebben, wij vertrokken met
tram 72 naar Antwerpen. Van hieruit
reden we met de trein naar Gent. Mijn
vader was lid van het “Comité de
controles”,
dat
toezicht
moest
uitoefenen op alle medewerkers van de
NMBS en de gebruikers ervan. Dit
orgaan bestond uit negen leden, twee
Vlamingen: mijn vader en zijn collega uit Mechelen, vier Brusselaars als tweetalige en drie Walen.
De vergaderingen verliepen in het Frans en de verslagen werden ook in het Frans opgesteld. In 1930
werd door de eerste taalwet de gelijkschakeling van beide grote landstalen ingevoerd. Deze wet
gold ook voor alle staatsinstellingen, maar de NMBS was parastataal en zo zouden de Franstaligen
telkens de nieuwe wetten op dat vlak saboteren. De functie van mijn vader was politioneel, hij droeg
dus een wapen. Zij droegen wel burgerkleding. De opdracht van 10 mei hield voor hen in, dat zij alle
negen samen moesten blijven. Toen we in Gent aankwamen, belde mijn vader naar Brussel voor
meer uitleg, maar hij kreeg geen verbinding. Wij met de trein van Gent naar Brussel. Langsheen de
spoorweg stond er alle tien kilometer een zwaar afweergeschut, bemand door Engelse soldaten,
maar zij konden de snelle Duitse jachtbommenwerpers niet volgen. Onze tocht naar Brussel verliep
vlot en daar, op het hoofdkwartier, vernam vader dat de verzamelplaats Oostende was. Dan maar
terug naar Gent. Halfweg op een hoge helling: alarm…iedereen de trein uit en achter struikgewas
weggekropen. Vier stuka’s doken uit de lucht, maar ze schoten niet. Waarschijnlijk hadden ze gezien,
dat het allemaal burgers waren. Ondertussen was het donker geworden en de rit naar Gent verliep
met horten en stoten. Bij het binnenkomen van de stad stond alles stil. In de buurt van het station
woedde er een grote brand. Mijn vader, als geboren Gentenaar, stapte uit de trein en wij volgden
uiteraard. Hij liep de helling af en onder de spoorbrug stond een mitrailleurpost van het Belgisch
leger door drie soldaten bemand. Na de identiteitscontrole van mijn ouders mochten we door.
Onder de bevolking liep het verhaal, dat Duitse parachutisten in burger rondliepen, om
sabotagedaden te verrichten. Personen zonder identiteitskaart waren verdacht. De volgende dag
reden we met een goederentrein naar Oostende. Maar nu vorderde de reis stapvoets. Om negen

uur vertrokken, waren we pas rond twaalf uur in Deinze. Hier stonden allemaal mooie
personentreinen met het Rode kruis teken aan alle kanten opgehangen. Er bewoog echter niets,
want de Duitse bombardementen hadden heel het spoorverkeer lam gelegd. Een directielid van een
ander ministerie had opeisingsbons en zo werden wij met een camion van de bloemmolens van
Deinze naar Oostende gebracht. Hier vervoegde mijn vader vier collega’s. Twee hadden hun dochter
bij en mijn ouders hun twee zonen… Wij overnachtten in een hotel: ’s nachts werd de haven, waar
Franse en Engelse soldaten gelost werden, gebombardeerd. Iedereen, in nachtgewaad, dook de
kelder in. Vijftien minuten later werd er veilig geblazen, maar rustig verder slapen zat er niet meer
in. De volgende dag namen we de kusttram naar De Panne, maar om achttien uur was de grens met
Frankrijk gesloten. De groep van mijn vader moest
naar Duinkerke, een lange mensenmassa bewoog
zich die richting uit. Op het station stonden er
goederentreinen met meubelen; daarnaast liepen
Belgische officieren. In Duinkerke luidde de
opdracht Dieppe te bereiken. De Belgische
regering zou zich hier vestigen en dus ook het
hoofdbureel voor de dienst van mijn vader. Hier
leefde men nog in de waan, dat men de Duitse
inval kon afstoppen. Er lag ook een Congoboot ter
beschikking voor de vrouwen en kinderen van staatsambtenaars. Deze boot zou naar Dieppe varen,
maar is daar nooit aangekomen; wel in een Engelse haven, waarschijnlijk Dover. Voortaan bewoog
alles te voet langs secundaire wegen. De hoofdwegen waren voorbehouden voor militair vervoer.
De weg moest je niet vragen: het was één aaneengesloten mensenstroom. Het was prachtig zonnig
weer, we wandelden langs rijkelijk bloeiende bermen, en eigenlijk beviel me dat best. Soms
ontmoetten we groepjes oudere of zieke mensen met problemen. Om te eten ging ons groepje bij
een boerderij, in de boomgaard, in een grote cirkel in kleermakerszit zitten en ik moet zeggen: ”de
boterhammetjes smaakten best”. In het dorpje Craeywick genaamd, stond een landbouwer onze
gesprekken af te luisteren. Toen er een mop verteld werd, schoot hij in een schaterlach. Deze man
sprak nog West-Vlaams. Frans Vlaanderen was reeds 250 jaar veroverd door Lodewijk XIV, en nog
leefde hier een Vlaamse gemeenschap. Op een andere boerderij was de boerin niet te troosten,
haar zoon was als soldaat in Nederland. Op een andere keer gingen we op een erf vragen voor
overnachting in de schuur. De dieren stonden immers buiten in de wei. Wat bleek nu: deze boer had
in de vorige oorlog in een Duits krijgsgevangenschap gezeten en wel samen met de oudste collega
van mijn vader. Op dat weerzien moest gedronken worden. Hij gaf ons vers stro, dat in de neus
prikte, maar gelukkig hadden we in Craeywick van Franse soldaten een grijs deken gekregen en
ingeblikt vlees. Iedere dag liepen we ongeveer dertig km met pak en zak. Als we Abbeville konden
bereiken, lag de weg naar Dieppe voor ons open.
Maar in Samer, twintig kilometer voor Abbeville, werd
de vluchtelingenstroom tegengehouden door Engelse
Mp’s. Op een veilige hoeve twee kilometer buiten het
centrum, zaten we nu opgeborgen in een kleine stal
met twee jonge kalveren. Het was een “genre”
Haspengouwse hoeve, die overvol met Belgische
vluchtelingen zat. Twee dagen kon er niemand buiten
komen. Het ene bombardement volgde op het
andere. Artillerievuur en mitraillettevuur waren aan
de orde van de dag; we zaten midden in de frontlinie. Achtenveertig uur lang bleven we binnen. Wij
hadden voor elk van ons twee sneden brood; ook de kalveren kregen geen eten en dat lieten zij
duidelijk merken: van pure colère plasten zij de hele stal onder. Ook het stro, waarop wij sliepen,
was vochtig. De derde dag werd het doodstil. De doden werden begraven; de krijgsgevangenen
moesten op de hoofdwegen blijven. Op het kerkhof lagen er ongeveer tien Franse gesneuvelde
soldaten en één Belgische. Op twintig kilometer van Abbeville eindigde onze tocht. We waren

ongeveer vijftien kilometer van Boulogne. Naast deze haven waren ook Calais en Duinkerken
vluchthavens voor de Engelsen. Toen Koning Leopold III de strijd had gestaakt, werden wij
uitgemaakt voor “des boches”. Onze frank was toen nog twee Franse frank waard, maar voortaan
rekenden ze één Belgische frank voor één Franse frank. Een week later was het Franse leger ook
verslagen. Stapels helmen lagen langs de wegen en lange kolonnes Franse krijgsgevangenen
marcheerden richting Duitsland. Mijn vader had, als Gentenaar bij een boer in de buurt een Gentse
chauffeur ontmoet, die reed voor een Gentse weverij. In de schuur van de boerderij lagen heel wat
rollen geweven stof, die terug naar de fabriek moesten. De rollen gingen eerst helemaal van achter
in de enorme camion, er voor zat onze groep met hebben en houden. Op het zeildoek stond in krijt
Belgische Fleuchtlingen. Tussen plat gebombardeerde dorpjes en stadjes reden we slinger de
slanger terug huiswaarts. Net voordat de grens tussen Frankrijk en België sloot, kwamen we in
Ploegsteert aan. We kwamen in een hotel terecht waar we als helden ontvangen. Onze mannen
hadden heel wat te vertellen. Voor het eerst kregen we een warme maaltijd: biefsteak met frietjes,
salade met tomaten, en dat alles gratis voor niks. Daarna, na een maand, terug slapen in een bed
met propere witte lakens. De volgende dag bereikten we Gent: aan de Dampoort vertrokken af en
toe Duitse lege legercamions richting Antwerpen. Over een pontonbrug reden we vlak tot bij “het
Steen”. Het einde van alle miserie was in ’t zicht; tenminste dat dachten wij: we zouden terug aan
een regelmatig schoolleven kunnen beginnen.
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat met foto’s van het fort aan het antitankkanaal, de kusttram
in oorlogstijd en het opnieuw aangelegde pont in Antwerpen in 2014 als herdenking van het begin van de
eerste wereldoorlog)

Hoe de biodiversiteit meer armslag geven?
Iedereen kan meewerken aan meer biodiversiteit in Kalmthout! De duizenden vrijwilligers van
Natuurpunt en de beheerders van de
Kalmthoutse Heide die zich inzetten om
zeldzame of bedreigde soorten flora en
fauna te beschermen en hun een
geschikte habitat te garanderen
verdienen onze steun en waardering.
Dank zij hen zullen hagedissen en
gladde
slangen
zich
kunnen
vermenigvuldigen. Als Natuurpunt er in
is gelukt een kleigordel te creëren om
het Nolse ven voor uitdrogen te
vrijwaren zal dat de blauwborstjes, de
graszangers enz. ten goede komen.
Proficiat ook voor de bescherming van biotoop voor de nachtzwaluwen. Vanaf de nieuwe toren (‘’De
Stapper’’) aan de ‘verbindingsweg’ zal men er zijn geratel in de lenteschemering kunnen beluisteren
(aldaar werd een geluidsopname dit jaar daar Joris Verbeeck verwezenlijkt). De bescherming en de
uitbreiding van de biodiversiteit is eveneens ter discussie bij de Europese Unie waar men zelfs steun
zoekt te verlenen aan projecten van “rewilding” (in het Frans: “réensauvagement” “geleide
verwildering” bijvoorbeeld voor het uitzetten van de Europese bizon, de wolf, de auroch (waarvan
er nog ADN te vinden is in een donkerbruine koeiensoort in de ‘Réserve naturelle de la grotte de
Han) … Immers de moderne landbouwmethodes laten grote delen onvruchtbare of moeilijk te
bewerken gronden braak liggen die zo weer de verloren biodiversiteit ( en eventueel het toerisme)
kunnen ten goede komen. Zie ook: ‘’NATUURBLAD’’ van Lente en Zomer 2020 waarin de alarmklok
geluid wordt: “2020 het jaar van de waarheid voor biodiversiteit: in Vlaanderen is één op drie van
de gekende soorten bedreigd, het biodiversiteitsverlies gaat sneller dan ooit.” Elke bewoner die een
grote tuin heeft kan eveneens een mininatuurreservaatje creëren, al was het maar voor een
bepaalde soort. Mijn ervaring: onze tuin van Kapellenboslei (1 en ½ hectare op honderd meter
gelegen van de grens met Heide-Kalmthout) werd in de jaren 1953-55 een spectaculair
natuurreservaatje met een topbiodiversiteit. Daarom zie ik de mogelijkheid gelijkaardige kleine

natuurreservaatjes met grote biodiversiteit te creëren en effectief te beschermen – als het moet met een omheining en een vrijwillige opzichter. Onze tuin was aangesloten aan die van onze
buurman Spelemans waar eveneens een vijver (oude kleigroeve) was in een ongerept gemengd bos.
Het aantal broedvogels die in onze tuin nestelden was uitzonderlijk op zulk klein oppervlak. Als
verwoede vogelaar telde ik toen alle nesten in de lente: merelnesten: 2 X 4, zanglijsters; waterhoen
2 nesten; dodaars: 1; blokeend 1;
huismus: 2 (onder de pannen);
winterkoning: 2; tjiftjaf: 1; fitis: 1;
nachtegaal 2 koppels met nest in
braambosjes;
huiszwaluw:
1
(gebruikte klei aan de rand van de
vijver); spreeuw: 1 (in het hol van een
specht); wielewaal: 1 met jongen;
spotvogel: 1; grauwe vliegenvanger: 1
(in ons rommelkot); tuinfluiter: 4
nesten (hielden van bamboestruiken)
enkele jaren later ‘vervangen’ door
koppels
zwartkopgrasmussen;
gewone vink: 1 (in sierden); goudvink
1 (slechts één jaar, nest in bamboe);
staartmees
1
(elk
jaar
in
jeneverboompje); pimpelmees 1 (in
nestkast); kuifmees: 1 (in holle vork van den); koolmees: 1 (in nestkasje); roodstaart: 1 (in nestkasje);
heggemus: 2 (in struik); zomertortel: 1; vlaamse gaai: 1. TOTAAL gemiddeld 25 soorten en 40 nesten
op één jaar waarvan de meesten met succes uitgebroed werden. Er kwamen natuurlijk ook soms
‘zwervers’ langs: De mierennesten in het gazon werden regelmatig opengebroken door een koppel
groene spechten. In de lente kwamen tientallen huiszwaluwen aan de oever klei innen voor hun
nesten bij de buren. En de kerselaars werden door honderden merels, lijsters, spreeuwen en zelfs
onze getrouwe wielewaalfamilie geplunderd. Kauwtjes, oeverlopertjes en witte kwikstaartjes in de
zomer… In de late herfst kwamen koperwieken en kramsvogels de afgevallen winterappels
oppeuzelen. In de winter kwamen honderden spreeuwen slapen in de Japanse bamboebosjes.
Heden ten dage bestaat nog een deel van die vijvers en het bos. (Misschien kan men er bij valavond
in mei nog de wielewaal, de nachtegaal en de boomkikkers beluisteren?…) Maar de grote weelde
van biodiversiteit is er toch verloren gegaan door toenemende verkaveling en verstedelijking. Hoe
is zulke overvloed aan biodiversiteit te verklaren? Vijvers met enorm veel waterdiertjes
(watervlootjes: met een schepnetje langs de zonnige oever gaf dat een handje vol torretjes in alle
maten; schaatsenrijders; waterjuffers, enz.) Onze vijvers hadden een forse kolonie salamanders
(twee soorten); padden; groene en bruine kikkers; en eveneens boomkikkers, die we in de zomer
konden terugvinden op onderandere bladeren van rododendrons. Die gaven een onophoudend
concert in de lente. Nestgelegenheid in alle vormen: gaten in bomen, 10 nestkasjes, een tiental
partijen bamboe, zeer geliefd door een tiental vogelsoorten. Braamstruikpartijen voor tjifjaf, fitis,
nachtegaal… Een gemengd bos voor de wielewaal… Hagen voor nesten van spotvogel, heggemus,
enz. Klei voor de nesten van zwaluwen. Een grote jeneverbes voor het jaarlijkse nest van
staartmees... Voor elk naar wens. Voor de eekhoorntjes en de vlaamse gaaien waren er noten,
hazelnoten, kastanjes en eikels in overvloed. Dat trok ook ratten aan. Een familie bunzings hielden
die in toom. Genoeg slakjes en dergelijke voor enkele koppels egels. Natuurlijk ook vleermuizen
boven de vijver die ons van muggen kwamen verlossen… Dergelijke kleine (zelfs maar van enkele
hectares) eilandjes van biodiversiteit kan men uitbouwen waar het mogelijk is met veel variatie rond
een waterpartij. Zo nodig ook door een geschikte en gevarieerde aanplant voor nestgelegenheid...
We kunnen sommige soorten lokken door hun geliefde nestgelegenheid of eettafel te verschaffen.
Bijvoorbeeld ergens een rechte steile kleimuur van ongeveer 1,5 m. in de Kalmthoutse hei nabij een
ven om nestgelegenheid te scheppen voor oeverzwaluwen… Meer nestkasten in alle maten, ook

voor uilen… Er is in Kalmthout al veel gedaan om de gierzwaluwen, de boerenzwaluwen en de
huiszwaluwen nestgelegenheid te verschaffen. Maar dat kan wellicht veel meer inwoners
interesseren. Bestaat er in Heide-Kalmthout een raadgevend orgaan om de biodiversiteit te
stimuleren en er de bevolking daadwerkelijk in te betrekken?
(bijdrage van Frans Overlaet)

Het tweede leerjaar bij meester Oostvogels.

Paul Lion stuurde ons een foto van het tweede leerjaar met Meester Oostvogels van de
jongensschool Heide, met leerlingen geboren in 1954. Paul kent ze niet allemaal meer, wie helpt
mee om de andere namen in te vullen? Mail de redactie!
Eerste rij van links naar rechts: 1ste bank: Walter Govaerts en ??, 2de bank: Marc Lauryssen en ??,
3de bank: ?? en Kris Fimmers.
Middelste rij van links naar rechts: 1ste bank: Boudewijn Vander Staeten Waillet en Dirk Van Den
Heuvel, 2de bank: Ivo Michielsen en Peter da Costa Fernades (†11/09/2001), 3debank: Peter Stals en
Paul Lion, 4de bank: Hugo Van Der Vloet en Etienne De Loenen.

Rik Van den Heuvel overleden
Op 24 september overleed Hendrik (Rik) Van den Heuvel op 77-jarige leeftijd. Rik was geen
onbekend figuur in Heide. Hij komt uit het grote gezin Van den Heuvel dat
vooraan in de Withoeflei woonde (oud postkantoor). Verschillende jaren was
Rik aannemer schrijnwerk. Toen hij zijn zelfstandig bestaan opgaf ging Rik in
dienst bij de gemeente als schrijnwerker. Zijn loopbaan bij de gemeente kreeg
tijdens de jaren heen een uitgebreider takenpakket. Rik ging zich ook inzetten
als ambulancier van de gemeente, iets wat hij 25 jaar lang volhield. Ook het
verenigingsleven was hem niet vreemd. Al op jonge leeftijd was Rik actief bij de
Kajotters van Kalmthout-centrum. Tijdens zijn periode bij de gemeente
Kalmthout werd Rik ook bestuurslid van de vriendenkring van het gemeentebestuur en was hij actief
bij de omni-sportvereniging Heikant-sport waar hij ook mee aan de basis lag van de start van de
eerste Internationale veldrit in Kalmthout. Rik was ook lid van het zangkoor “de vrolijke noot”. Deze
week werd afscheid van hem genomen in de parochiekerk van Heide.

Dan toch een kermis en een circus in Kalmthout dit jaar!
Ja, er is van 18 tot en met 21 oktober een kermis in Kalmthout, speciaal ingericht om de
kermiskramers te steunen in deze moeilijke tijden. De kermis gaat door op het marktplein. Op
zondag en woensdag zijn de openingsuren van 14 u tot 22 u en op maandag en dinsdag van 15u30
u tot 22 u. De marktleider deelt ons mee dat er reeds veertien attracties hebben toegezegd: een
Paardenmolen, lunapark, viskramen, schietkraam, lambada, doolhof, bungee-jump, kleine rups,
ballen-kraam en een frituur. Er zal ook een terras en drankstand voorzien worden en dit allemaal
corona-proof, dit wordt verzorgd door de Kalmthoutse eventorganisator Party4all! Een looprichting
zal worden aangeduid, er moet afstand gehouden worden en mondmaskers zijn verplicht vanaf de
leeftijd van 12 jaar. Op woensdag zal er een speciale actie zijn van de kermiskramers voor de
kinderen. Er zullen in de lagere scholen kortelings flyers worden bedeeld. We kunnen ook al
meedelen dat er van 26 oktober tot en met 29 oktober een circus te gast is op het marktplein. Het
gaat om circus TIC-TAC.

Stan Wagemans stelt tentoon!
Door de jaren heeft Stan Wagemans, inwoner van Heide, een
enorme collectie opgebouwd met foto’s uit de vroegere jaren,
vooral Kalmthout en Heide komen aan bod. Het is de eerste maal
dat Stan deze collectie tentoonstelt. Tijdens het BIN-kerk-café zal
je hiermee kunnen kennis maken. In de kerk van Heide zullen een
vijftiental tentoonstellingsbakken met deze foto’s te bezichtigen
zijn volgens de geldende corona-regels. Het loont beslist de moeite
om op vrijdag 16 oktober (tussen 17u en 20u) of op zaterdag 17
oktober (tussen 10u en 18u) eens een bezoekje te brengen aan het
BIN-kerk café. Naast deze tentoonstelling kan je ook oudere
voorwerpen uit de gemeente (oudheidkundige kring) bewonderen, je kan er kennis maken met
standen rond het beveiligen van je woning (BINs-brandweer-politie). Een tentoonstelling rond 25
jaar standbeeld Suske en Wiske door beeldend kunstenaar Gilbert Uitdenhouwen maakt het geheel
compleet. In de kerk wordt een mini-cafeetje gecreëerd volgens de corona-regels waar de
organisatie een gratis drankje aanbiedt. Vergeet jullie mondmasker niet mee te brengen!

Heidestatieplein krijgt opnieuw een postbus!
Terwijl er de laatste dagen
bijzonder hard wordt gewerkt aan
het uitzicht van het Heidestatieplein kregen wij nieuws van de
burgemeester: eerstdaags komt
de postbus er terug! Dat is alvast
heel goed nieuws voor iedereen
die nog regelmatig brieven,
kaartjes, of dergelijke post. Terwijl
de aannemer van de wegenwerken de laatste puntjes aan het
afwerken is werd een start genomen met de verfraaiingswerken
op het plein zelf. De bomen
werden meer beveiligd en grassen
en beplantingen zullen weldra het plein nog meer uitstraling geven. Het is nog even wachten op de
verdere afwerking langsheen de starten en het plein voor de kerk. Ook de werken op het kerkhof
werden terug hervat en zullen eerstdaags ook meer tot uiting komen, met Allerheiligen in het zicht

wordt hier werk van gemaakt. Verleden week zondag gaven burgemeester Lukas Jacobs en
sportschepen Maarten De Bock de aftrap van de eerste competitiewedstrijd van Heibos op het
nieuwe terrein. Zo zijn ook deze werken afgerond.

Laatste dagen van de eerste wereldoorlog in Kalmthout
In het boek van Jos Vorsselmans “Kalmthout in de branding” lezen we hoe het er in Kalmthout aan
toe ging in oktober 1918 toen het einde van de oorlog (11 november 2048) naderde. Het is een artikel
dat op 28 oktober 1918 in Gazet Van Antwerpen verscheen:
Het is een treurige tocht geworden. Dit
mooie ongerepte Kempenland met zijn
dichte bossen en zijn oude hoeven, zijn
vredige dorpjes, waarboven spitse torentjes
uitstaken: op sommige plaatsen herkennen
we het niet meer. Het torentje van
Kalmthout wenkt niet meer van verre.
Typische boerderijen met hun rieten daken
zijn niet meer als schilderijen van oeroud
Kempisch boerenleven: de toren van de kerk
werd opgeblazen, de hoeven werden
geplunderd en daarna aan de vlammen
prijsgegeven. Rouw hangt over het dorp, al
werd het sedert 21 oktober om 11 uur in de
voormiddag door de geallieerden bevrijd. Voor hun aftocht namen de Duitsers alles wat niet te heet
of te zwaar was mee en dwongen de burgers tot het graven van verdedigingswerken. God zij dank
vielen er onder de arbeiders geen slachtoffers, maar onder de overige bevolking betreurt men reeds
35 doden, en er wordt gevreesd dat dit getal nog zal verhogen daar de opgravingswerken
voortduren. Er dreigt steeds nog gevaar van mijnontploffingen waardoor nog op donderdag twee
slachtoffers de dood vonden. De Duitsers lieten ganse mijnvelden achter. Maar nu is het ergste
voorbij. De toestand klaart op, meer en meer worden de Duitsers noordwaarts gedreven. Er zal werk
zijn om de puinen weer op te bouwen en veel moed is er nodig om te herstellen wat zo barbaars
werd vernietigd. Maar het werk hebben onze naarstige Kempenaars aan hun eigen, en hun moed –
zij hebben het bewezen- is onverwoestbaar.

Eerder verschenen krantjes kan je downloaden via www.binkalmthout.be

