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Heide vertelt!

oni

Herdenking aanslagen in Zaventem en metrostation Maalbeek
We hebben veel rechtstreeks kunnen volgen op TV … Het begon op 24 mei 2014 in het Joodse
museum van Brussel, gefilmd door de bewakingscamera… De terrorist islamist Mehdi Nemmouche
schiet er bier personen neer met zijn revolver en met zijn geweer. Opgepakt in Marseille wordt hij
opgesloten onder andere in de gevangenis van Brugge. Op 13 november 2015 volgden de aanslagen
in Parijs, opgeëist door Daesh. Aan de in gang van het voetbalstadion weigert het personeel van de
veiligheidsdienst de toegang tot drie terroristen die zich daar dan maar lieten opblazen. Kort daarna
mitrailleren drie terroristen er in het 10de en 11de arrondissement de terrassen van de cafés en
restaurants. Twee ervan nemen de vlucht, de derde doet zijn kamikaze-gordel ontploffen. In een
café ontsnappen er enkele van mijn vrienden. Een kamikaze-gordel van explosieven word gevonden
achter een vuilbak… achtergelaten door een van de terroristen die de terrassen mitrailleerden, onze
welbekende Meulenbekenaar... Salah Abdeslam. In de Bataclan volgen dezelfde dag 1500 fans een
Amerikaans rockconcert. Drie andere djihadisten schieten er op los tot de politie er een einde aan
maakt. Daarna konden wij op TV de drijfjacht volgen naar onze fameuze vluchteling Salah Abdeslam,
die op het nippertje kon ontsnappen in Vorst. Toen hij opgemerkt werd in Molenbeek, kwam er
eerst de filmploeg van de televisie aan, wat de antiterroristische eenheid van de politie in gevaar
bracht. Ja, we konden dank zij hen de aanhouding van de terrorist bewonderen. Deze aanhouding
bespoedigde het onderzoek naar de aanslagen in Brussel! Salah Abdeslam wordt ondervraagd en is
op dat ogenblik zeer spraakzaam! Hij geeft de namen op van zijn medeterroristen in Parijs. Zijn
trawanten in Brussel voelen zich in het nauw gedreven en gaan daardoor bruusk in actie in Brussel.
(hiernaast foto van de drie terroristen met hun
bommen-bagage gefilmd door de camerabewaking
in de hall van het vliegveld van Zaventem). Op
woensdag 22 maart 2016, om 8 uur, doen twee
terroristen de explosieven in hun valiezen
ontploffen in de hall van Zaventem. De derde, - de
‘man met het hoedje-, laat zijn valiezen in de steek,
die ontploffen eveneens. Om 9u11, doet een derde
terrorist zijn rugzak ontploffen in de wagon van de
metro in het station van Maalbeek. De twee
terroristische aanslagen doden 32 personen, 340 mensen geraken gewond. En dan een blunder: na
een eerste ondervraging waarbij Salah Abdeslam spraakzaam is sturen de overheden hem naar de
gevangenis van Brugge waar hij zijn handlanger Mehdi Nemmouche terugvindt die hem het zwijgen
oplegt. Daarna zal Salah Abdeslam nooit meer antwoorden op de vele ondervragingen… Zo blijven
nog meerdere handlangers van Daesh (IS) in Europa onbekend. De kruisweg van de slachtoffers is
nog niet ten einde. Niet alleen het lichamelijk letsel van velen is weinig geheeld door de overheid.
Er is ook het leed van de naastbestaanden. In Een jihad van liefde – opgetekend door David Van
Reybrouck – praat Mohamed over zijn jeugd in Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw en zijn leven
na de aanslagen. Als eerbetoon aan zijn vrouw buigt Mohamed het leed dat hem is aangedaan op
moedige en veerkrachtige wijze om in een boodschap van liefde en medemenselijkheid, waarbij hij
westerse moslims oproept tot een meer humanistische benadering van de islam. Het resultaat is
een sobere tekst van een ongelooflijke wijsheid.
(bijdrage van Frans Overlaet)

Sport: Renners huldigen in de vroegere jaren
Als iemand een bijzondere prestatie levert dan is het gebruikelijk dat ook het gemeentebestuur daar
aandacht voor heeft. Zowel op cultureel als op sportief vlak weet de gemeente Kalmthout daar wel
het één en ander over te vertellen. Ook in het verleden gebeurde dit al. We zetten even een paar
huldigingen voor sportieve prestaties bij het wielrennen uit het verleden in de kijker:
Het was Jan Meeuwis die als eerste wielrenner
in 1927 op het gemeentehuis werd ontvangen.
Nadat dit uitgebreid werd gevierd in de
Bezemheide, waar zijn ouders toen een café
hadden op de hoek van de Kapellensteenweg
en Bareelstraat, werd hij als kersvers Belgisch
kampioen wielrennen op het gemeentehuis
ontvangen.
Zo verging het ook Louis Duerloo in 1933 toen
hij in het nabije Brasschaat Belgisch kampioen
was geworden. Ook toen was het dorp te klein!
Tijdens deze hulde werd ook Frans Dictus
betrokken. Hij was toen Belgisch regelmatigste
renner, later werd hij uitgeroepen tot “koning
van de Kermiskoersen.
In 1936 was het de beurt aan Albert Hendrickx.
Hij werd gehuldigd om reden dat hij de jongste
Belgische renner was die samen met de
Belgische ploeg het landenklassement tijdens
de ronde van Frankrijk won. Ook in 1948 mocht
Albert het gemeentehuis bezoeken nadat hij
de marathonwedstrijd Parijs-Brest-Parijs had
gewonnen, een wedstrijd van nagenoeg 1200
kilometer. Hij won deze wedstrijd in een tijd
van 41u36’42.
In 1978 werden gelijktijdig twee Kalmthoutse wielrenners en voor het eerst ook een wielrenster
gehuldigd. Het was eigenlijk een inhaalbeweging want het was lang geleden dat een wielrenner
(ster) nog een ontvangst op het gemeentehuis te beurt was gevallen. In de eerste plaats was er Ludo
Delcroix uit Nieuwmoer. Hij werd in 1972 aangeduid om mee deel uit te maken van de landenploeg
100 km tijdrijden tijdens de Olympische spelen in München. Samen met Gustaaf Hermans, Gustaaf
Van Cauter en Louis Verreydt eindigde de Belgische ploeg op de 4de plaats met een tijd van 2u12’36.
Twee jaar later maakte Ludo deel uit van de Belgische selectie tijdens het WK wielrennen in
Montreal. Eddy Merckx behaalde daar toen zijn vierde wereldtitel. Tweede in de rij was Guido Van
Meel. In 1978 was Guido Van Meel in München kampioen halve fond voor universitairen geworden.
Tijdens de wereldkampioenschap baanwielrennen in Rotterdam dat jaar werd hij vierde in de
discipline demi-fond-heren. Later behaalde Guido nog heel wat Belgische titels in het
baanwielrennen. De derde in de rij die gehuldigd werd was de Nieuwmoerse Maria Herrijgers. Zij
was in 1978 in Harelbeke Belgische kampioene geworden bij de dames profs op de weg. Het jaar
later in 1979 deed zij dat nog eens over in Nadrin.
In 1982 stond er opnieuw een viering op de agenda. Dirk Pauwels werd op 15 november 1981
Belgische kampioen bij de junioren veldrijden in Nieuwrode. In het boek “20 jaar Heikant-sport”
lezen we hierover: “”Samen met de bewoners van de Vogelenzangstraat werd er een optocht
gehouden met paard en kar naar het gemeentehuis begeleid door de fanfare “Bos en Hei” en de

ruiters uit
Achterbroek. Op het
gemeentehuis werd Dirk met zijn familie en
supporters ontvangen door burgemeester
Van den Maagdenberg en de schepenen
Gaston Stevens, Dirk Van Peel en Maria
Bogaerts, alsook enkele raadsleden. Na de
ontvangst trok men naar zaal “Den
driehoek”. Daar ging de viering verder en
waren er gelukwensen van Achilles Van
Snick, namens Edegem Bicycle Club, Marcel
Hensen, namens de verstandhouding
Wielerclubs en Louis van den Buijs namens
Heikant-sport en de supportersclub””.
Vermoedelijk is men in al die jaren ook wel
een paar mensen vergeten die ook heel wat hebben betekend voor het Kalmthoutse wielrennen. In
de eerste plaats denken we aan Jos Pauwels. Ook hij was één van de betere veldrijders en dwong
een selectie af in de nationale ploeg voor het WK veldrijden in 1975 in Zwitserse Melchnau.
Daarnaast stond hij vele jaren lang zijn mannetje in het veldrijden. Vergeten we ook Flory Ongenae
niet, ook hij was meer dan een behoorlijk veldrijder in die jaren en presteerde ook op de weg. Hij
was actief van 1961 tot 1973.
Nadien had het gemeentebestuur, veelal ook aangestuurd door de sportraad, meer aandacht voor
belangrijke prestaties, ook wat het wielrennen betreft. Zo herinneren wij huldigingen van Zdenek
Stybar (toen wonende in Achterbroek) Bart Aernouts, Kevin Pauwels, Stef Boden, Jim Aernouts en
Wietse Bosmans. Vergeten we ook niet dat Kalmthout op wielervlak een ereburger heeft, namelijk
Herman Vanspringel. Kalmthoutenaar Luc Wuyts schrijft hierover in zijn boek “Herman
Vanspringels Diamonds for ever” het volgende: “”Merkwaardig bij zijn aanstelling als ereburger van
Kalmthout is dat het gebeurde met unanimiteit van de ganse gemeenteraad en dat Herman nog
steeds de enige sportman is in het
rijtje van Kalmthoutse ereburgers
zoals schrijfsters Maria Rosseels en
Jet Jorssen, striptekenaars Willy
Vandersteen en Paul Geerts, pater
Marcel Heyndrickx, pastoor Jan
Avonts en botanica Jelena De BelderKovacic. Wie we ook missen in het
rijtje is Nieuwmoerenaar Leon
Mattheeusen (den Theew), maar dat
is later zeker rechtgezet door op
Nieuwmoer een straat naar hem te
noemen!

Klasfoto 1959-1960!
Myriam Cassimon schrijft: “”Je vroeg naar oude foto’s. Ik heb er eentje gevonden van mijn klas in de
Sint-Jozefschool in Heide. Ik vermoed dat de foto dateert van het schooljaar 1959-1960, laatste
kleuterklas bij Zuster Domitilia (?) want er staan ook jongens bij op de foto en vanaf de lagere school
was het jongens en meisjes apart””. Myriam heeft geprobeerd daar ook al wat namen aan toe te
voegen van medeleerlingen die zij herkent en ik heb de foto ook al eens doorgestuurd naar Paul
Lion die ook nog wat namen heeft doorgegeven van zijn medeleerlingen destijds. Er zijn echter nog

een paar ontbrekende namen, mogelijk zijn er lezers die kunnen helpen om de beschrijving van de
foto volledig te maken:

Zittend op de grond vlnr: 1. Albert Peeters, 2. Paul Willekens (overleden) , 3.Maarten Melsen, 4.
Peter Van Aert
Eerste rij vlnr: 1. Annemieke Van Cutsem, 2. Annemieke Everaerts, 3. Vera Milbou, 4. onbekend, 5.
Lieve Mariën, 6. Godelieve Goetschalckx, 7. Bernadette Van Iersel, 8. Agnes Reynen, 9. Anita
Bossack, 10. Daniëlla Danckers, 11. Marie-Christine Janssens
Tweede rij vlnr: 1. Dirk Van den Heuvel, 2. Peter Da Costa Fernandes (overleden), 3. Peter Stals, 4.
Eddy Michielsen, 5. Philippe Gerling, 6. Hugo Van der Vloet, 7. Louis Van Oevelen, 8. Boudewijn
Vanderstraeten-Waillet, 9. Walter Govaers, 10. Jan Wils, 11. Andre Geyselaers
Derde rij vlnr: 1. Jef Duerloo, 2. Reinhilde De Keulaer, 3. Martine Reulliaux, 4. Magda Van den
Bleeken, 5. onbekend, 6. Myriam Cassimon, 7. Christiane Mariën, 8. Anne Marie Claessens
(overleden), 9. Hilde De Clerck, 10. Rudy Sevenans, 11. Chris Fimmers
Bovenste rij vlnr: 1. onbekend, 2. onbekend, 3. Godelieve Meersmans, 4. Marijke Theeuws, 5.
onbekend, 6. Elke Jordan, 7. Marleen Ooms, 8. Hedwig Claeys, 9. Onbekend
Het was de klas van zuster Domotilia, volgens Paul Lion genomen in april 1960 gezien hij niet op de
foto staat. Paul schrijft: Was april 1960, ik weet dat ik met Pasen héél erge geelzucht heb gehad
(geen paaseieren eten…grrr). Dat was vermoedelijk de rede van mijn afwezigheid!

Een vraagje?
Lezer François Overlaet wil langs deze weg een vraag stellen: In USA is er een
raketlanceringsplatform in Californie die de naam heeft ‘Vandenberg’. Mij werd vertelt dat
Vandenberg afkomstig is of was uit Kalmthout (Bezemhei ?) en als ingenieur een veel gebruikte type
sateliet-lanceringsraket heeft uitgevonden met succes… Wie kan meer weten over zijn afkomst en
geschiedenis?
We gingen alvast eens op zoek bij Wikepedia:
Vandenberg Air Force Base is een vliegbasis en ruimtehaven in Santa Barbara County, in Californië.
De vliegbasis wordt tevens gebruikt voor het lanceren van ruimtevaartuigen. Bij de telling
van 2000 was de basis bevolkt door 6151 personen. Vandenberg werd in 1941 opgezet als Camp

Cooke door het Amerikaanse leger. Het was een trainingskamp voor legereenheden tijdens
de Tweede Wereldoorlog, en later tijdens de Koreaanse Oorlog. De basis werd in 1957 overgedragen
aan de Amerikaanse luchtmacht, en werd vanaf dat moment omgebouwd tot een basis waar
ruimtevaartuigen en raketten konden worden getest. Een jaar later werd de basis vernoemd naar
generaal Hoyt S. Vandenberg, ondercommandant van de luchtmacht. Tegenwoordig wordt
Vandenberg gebruikt voor het lanceren van satellieten voor zowel militaire, wetenschappelijke als
commerciële doeleinden, en voor het testen van intercontinentale raketten. Ruimteraketten die
vanaf Vandenberg worden gelanceerd vliegen bijna altijd zuidwaarts in een baan om de aarde die
over de noord-en-zuidpool leidt
Hoyt Sanford Vandenberg werd geboren op 24 januari 1899 en overleed op 2 april 1954, hij was
generaal bij de “United States Air Force”, daarnaast vinden wij ook Hoyt Sanford Vandenberg Jr
terug, hij werd geboren op 12 augustus 1928 in Riverside (California). Ook hij was generaal bij de
“ United States Air Force” en was de zoon van.
In de verdere biografie vinden wij niets terug van de afkomst en plaats van geboorte van de man
waarover het vermoedelijk gaat en naar wie de lanceringsplaats is vernoemd. Weet er iemand iets
meer over deze man? De achternaam zou kunnen verwijzen naar een link met onze streek!

Heide-kermis in 1986!
Guy Smits maakte destijds deel uit van het comité dat er
voor zorgde dat de mei-kermis in Heide, die toen een
beetje ten dode was opgeschreven, terug een succes werd.
Guy was nog in het bezit van een affiche uit 1986. Ze is door
de jaren heen wel wat onduidelijk geworden maar we
kunnen er toch wel wat uit afleiden. De start werd
genomen met een wielerwedstrijd voor niet-aangesloten
renners, gevolgd door een kermis-concert gegeven door
de Kon. Harmonie Bos en Hei. Een voetbaltornooi over
twee dagen met prijsuitreiking op zondag in de Cambuus.
Op zaterdag kon men een Heidewandeling maken met
gids, vertrek vanuit het Cuylitshof. Zondag werd het geheel
afgesloten met een Sjachermarkt. Voor deze organisatie
had het organiserend comité de medewerking van de
Heidestoempers, Kon. Harmonie Bos en Hei en de
voetbalclub FC De Scharrekens.

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

