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Heide vertelt!

oni

Ook in onze regio kwam Napoleon langs!
Napoleon
Bonaparte (Ajaccio, 15augustus 1769 - Sint-Helena, 5mei 1821)
was
een
Frans generaal en dictator tijdens de laatste regeringen van de Franse Revolutie. Als Napoleon
I was hij van 2 december 1804 tot 11 april 1814 keizer der Fransen. Van 17 maart 1805 tot 11 april
1814 was hij ook koning van Italië (een staat die niet het hele Italiaanse schiereiland omvatte) en
van 1806 tot 1813 beschermer van de Rijnbond. Zijn juridische hervorming,
de Code Napoléon, had een grote en blijvende invloed op het recht in vele
landen, onder andere in Nederland en België. Hij wordt eveneens
herinnerd voor zijn rol in de door hem veroorzaakte napoleontische
oorlogen en voor de titel van keizer die hij aannam. Het lukte hem tijdelijk
een groot deel van Europa onder zijn gezag te brengen. Napoleon werd
op Corsica geboren. Zijn vader was van adellijke Genuese afkomst. In de
jaren voor de Franse Revolutie werd hij op het vasteland van Frankrijk
tot artillerieofficier opgeleid. Bonaparte kreeg, door de Eerste Franse
Republiek bekendheid. Hij wist de Eerste en Tweede Coalitie tegen
Frankrijk te verslaan. In 1799 pleegde hij een staatsgreep, waarna hij
zichzelf als eerste consul installeerde. In 1804 liet hij zich tot keizer van Frankrijk uitroepen. Na een
serie van overwinningen slaagde Frankrijk er in om continentaal Europa te domineren. Bij de
handhaving van de Franse invloedssfeer maakte Napoleon gebruik van allianties, waar hij
familieleden in machtsposities in andere landen benoemde om daar als Franse vazallen te heersen,
zoals Lodewijk Napoleon in het koninkrijk Holland. In 1812 begon hij aan zijn veldtocht tegen
Rusland. Hij had hiervoor veel manschappen nodig, die hij rekruteerde, door de jonge mannen in
zijn bezette gebieden te laten loten. De betovergrootvader van mijn echtgenote, Abraham de
Hondt, bakker in Brouwershaven (prov. Zeeland) werd opgeroepen en lootte in. Wij bezitten een
kopie van zijn oproepingsbrief; die bestaan allemaal nog en worden bewaard in het Archief van
Valenciennes. Op die brief staan naam, voornaam, beroep, geboorteplaats, geboortedatum, kleur
van haar, vorm van neus en mond, kleur en vorm van aangezicht, en zijn lichaamslengte. Hij was
blijkbaar een klein manneke, maar hij was ingeloot en mocht dus mee op stap naar Moskou met het
“Grande Arméé. Ze vertrokken met zeshonderd duizend man te voet en er kwamen nog acht en
twintig duizend soldaten gezond terug, waaronder mijn vrouw haar betovergrootvader. (Hitler had
beter eerst zijn verhaal gelezen, vooraleer hij tegen Rusland ten strijde
trok.) In Ajaccio, de geboortestad van Napoleon werd er voor hem een
metershoog monument opgericht, waarop al zijn overwinningen
vermeld staan, let wel: zijn “overwinningsplaatsen” zoals Moskou,
Dresden en Waterloo komen er niet op voor. Ge kunt nu eenmaal niet
alles weten… Napoleon riep zichzelf uit tot Keizer van Frankrijk en de
veroverde gebieden. Hij wilde afrekenen met Frankrijks erfvijand
Engeland. Antwerpen en de Schelde waren het pistool op Engeland
gericht. Hier moesten scheepswerven opgericht worden, om een
aanvalsvloot te kunnen bouwen. Het Bonapartedok herinnert er nog
aan. Ook in Kalmthout heeft hij sporen nagelaten. De weg, die liep van

de Zwarte Heuvel en de Putse Moer naar Putte, heeft hij door de recht lopende Putsesteenweg
vervangen. Langs de Zwanenberg, de Groene weg of de Kerkendijk kon men Achterbroek bereiken.
Vanaf de Groene weg liet hij de rechte Achterbroeksteenweg aanleggen. De Roosendaalsebaan van
Achterbroek liep maar tot aan “de darm”. Napoleon liet hem verlengen tot aan de
Zilverenhoeksteenweg. Deze rechte wegen naar Nederland had hij nodig om met zijn leger
Nederland binnen te vallen. Nadat die werken hier en in Wuustwezel uitgevoerd waren, trok hij met
zijn leger Nederland binnen. Dat deed hij in een strenge winter, want dan is al dat vele water in
Nederland in ijs veranderd en zo kon hij rechtstreeks van zuid naar noord trekken. Hieraan hadden
de Spanjaarden nooit gedacht; zij hielden niet van de kou! Napoleon maakte van Nederland een
koninkrijk en stelde zijn broer Louis Napoleon als koning aan; hij werd de eerste koning van
Nederland sinds 1806. Deze Louis Napoleon was in Nederland zeer gaarne gezien.in 1810 kwam er
een einde aan zijn regering en werd Nederland volledig geannexeerd door Frankrijk. Want: op het
einde van de 18de eeuw klonk in Nederland de kreet: “Oranje buiten” in plaats van “Oranje boven”.
De Nederlanders stichtten toen de Bataafse republiek. Als Stadhouder moest Willem van Nassau
vluchten. In 1813 kwamen de Engelsen met een groot leger in Nederland aan land. Op dat ogenblik
werd het lot van de “grote Napoleon” bezegelt in Moskou. De Engelsen brachten Willem van Nassau
terug mee; hij werd nu koning in een land, dat Napoleon opgericht en gestructureerd had. En zo
bleef het… Napoleon heeft de Middeleeuwen afgesloten en heeft heel veel administratieve en
praktische verbeteringen in de door hem bezette gebieden nagelaten: de “Code Napoleon” werd
de basis van de grondwet en de wetgeving. Hij heeft ook alle grenzen van hertogdommen,
graafschappen, baronie’s, enz. afgeschaft, én heeft nieuwe indelingen ingevoerd, die nu nog
bestaan, onder andere provincies, arrondissementen, kantons en gemeenten… Op het Concilie van
Trente in 1550 werd al beslist, dat voortaan in de registers van alle parochiekerken de voornaam en
achternaam van alle dopelingen moesten ingeschreven worden, alsook de trouwdatum van de
echtgenoten, beide ouders en getuigen en tenslotte ook alle begrafenissen met de namen van de
ouders of echtgenoten. Napoleon vond dit een goed idee en verplichtte de gemeenten een register
te openen. De “Burgerlijke Stand” was geboren. Hij verlangde dat de pastoors hun boeken zouden
inleveren; zij deden dit echter niet, maar leverden kopijen in. Rechtsgeleerden uit die landen, waar
hij de scepter zwaaide, liet hij reglementen en voorschriften die hem nuttig leken optekenen. Zo
ontstond “de Code Napoleon”, die aan de basis ligt van bijna alle grondwetten in de gecultiveerde
wereld.. Zo liet hij bepalen wat een servitudeweg betekent en welke voorschriften er nodig zijn, om
deze te mogen betreden. Er verschenen ook een reeks bouwvoorschriften, die er nodig waren om
de werking van de molens niet te verstoren. Hij heeft ook de oude lengtematen, zoals een mijl, een
el, een voet een duim, vervangen door een 10-delig stelsel. Veel gemakkelijker om mee te werken.
Hij liet hiertoe de Evenaar opmeten en delen door 40.000.000 en dit deeltje werd de nieuwe lengteeenheid of meter. De “ijkmeter” is in Platina uitgevoerd en wordt, in een gesloten glazen kast met
stikstof, in Parijs bewaard. Hij zou dit tiendelige system in alle landen, waar hij regeerde, invoeren.
De meesten landen hebben dit aanvaard en tot op heden behouden. Behalve In Engeland, daar
werken ze nog steeds met
het oude systeem. Zelfs
de Euro hebben zij niet
aanvaard.
Ook
de
inhoudsmaten werden
10-delig en ook het uur,
dat
kon
vroeger
verschillen binnen een
land (bv. van Antwerpen
naar Brussel was anders

dan van Antwerpen naar Mechelen). Iedereen in deze regio kent of heeft al wel gehoord over de
“Napoleonshoeve” in Wuustwezel. Gedurende vele eeuwen stond hier een prachtige hoeve, die
dienst deed als halte voor de postkoets; hier werden brieven afgegeven of meegegeven en ook niet
al te grote pakken. Napoleon heeft hier geslapen, toen hij op weg was voor een bezoek aan
Nederland. De Postkoets kwam van Antwerpen, reed naar Gooreind
en Deureind en kruiste de weg van Achterbroek naar Wuustwezel en
slingerde door de velden, om nabij Braken op de Bredabaan uit te
komen. Hij vond dat dit korter kon en liet de huidige Bredabaan
aanleggen, dwars door Wuustwezel. De veldtocht van Napoleon naar
Rusland in 1812 was een keerpunt. Zijn Grande Armée werd
gedecimeerd en in 1813 versloeg de Zesde Coalitie Napoleon in
de Slag bij Leipzig. In 1814 viel de Coalitie Frankrijk binnen en werd hij
tot aftreden gedwongen en verbannen naar het eiland Elba. In
februari 1815 keerde hij terug naar Frankrijk en greep voor Honderd
Dagen (1815) opnieuw de macht, maar in de Slag bij Waterloo leed
hij een zware nederlaag. Hij werd nu gedeporteerd naar Sint-Helena.
Volgens
een autopsie stierf
hij
aan maagkanker.(Wikipedia).
Nog enkele bijzonderheden over Corsica. In 1765 werd er in de oude
hoofdstad Corte een Universiteit opgericht na de Corsicaanse
onafhankelijkheid, door Pasquale Paoli, een Corsicaans patriot, die
van 1755 tot 1769 het eiland bestuurde. 1768 moest de universiteit
de deuren sluiten, omdat Het eiland terug door Frankrijk bezet werd.
In 1982 werd de vraag naar hoger onderwijs zo groot, dat men ze
terug opende. De voertaal is Frans, maar het is de enige universiteit,
waar men het Corsicaans kan studeren. Zij hebben daar woordlijsten
van hun taal gemaakt en de grammatica vastgelegd. Corsica is een
fantastisch land en heeft zowel op cultureel als op het gebied van een
prachtige uitzonderlijke natuur zeer veel te bieden. Men moet wel
zeer goed te been zijn.
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat)

Nog niet uitgepraat over de wolf!
Hoe een wolf erkennen? Nog een reactie op de wolf in Grenspark…
Op 7 juni 2020 heeft Luc Hendrickx in een mail aan vossenkenner Jan Loos, het volgende geschreven:
Op 15/4/2020 om 03:15 gingen de lichten aan in mijn tuin (achteraan) en werd ik wakker. Ik ging
kijken en zag wat ik dacht “een oversized” vos te zijn of een wolf. Ik schat de afmeting op hoogte 65
cm (dus te groot voor een vos) met een lange volumineuze staart. Ook mijn vrouw zag het dier en
dacht aan een ree als afmetingen. Ik nam mijn telefoon om een foto te nemen maar was te laat. De
honden van de buren blaften niet. Het dier bleef ongeveer één uur in mijn tuin want de lichten
vooraan en op de zijkanten gingen geregeld aan. Na het zien van de beelden op TV, ben ik er van
overtuigd dat het dier dat ik op 17/4 in mijn tuin heb gezien inderdaad een wolf geweest is. Hebben
jullie nog andere meldingen gekregen uit mijn buurt? Ik woon aan de rand van het militair domein
“klein schietveld” tussen Kalmthout en Brasschaat. Met vriendelijke groeten. Luc Hendrickx.
Mezenlei 8 Kapellen.
Als antwoord daarop heeft Jan Loos op 17 apr. 2020 het volgende geschreven: Beste Luc, Hartelijk
dank om jouw waarneming door te geven. Uiteraard kunnen wij op basis van deze beschrijving
bevestigen noch ontkennen dat het over een wolf zou gaan. Normaal zijn wolven nog wel iets groter
dan 65 cm, maar daar staat tegenover dat afmetingen van wilde dieren heel moeilijk in te schatten

zijn op afstand. Maar je moet er in principe toch van uit gaan dat het geen wolf is geweest. Een tip:
een wolf heeft een dikke bossige staart, niet overdreven lang, die doorgaans naar beneden hangt
bijna tegen de achterpoten. Als het dier in jullie tuin een staart had die meer naar achter stak, meer
weg van het lichaam, dan wordt de kans op
wolf nog kleiner. Maar vooral: wolven lopen
doorgaans niet in tuinen en in een bebouwde
omgeving, tenzij zwervers op doortocht die
zich vastlopen op een agglomeratie, maar die
maken zich vervolgens snel uit de voeten en
blijven dan zeker niet rondhangen. Ik zet
boswachter Lucas Bergmans van het
Agentschap voor Natuur en Bos hier in CC,
louter ter informatie; hij checkt wel vaker
wolvenwaarnemingen in jullie regio. Alle info
over wolven vind je op www.welkomwolf.be
en op www.facebook.com/welkomwolf Met vriendelijke groeten, Jan Loos.
Op TV kan men documentaires zien van “rewilding” in de Karpaten. Van Bulgarije – Roemenië tot
Polen worden de Europese bizons en wolven uitgezet en zijn ze beschermd sinds 20 jaar. Er zijn nu
in de E.U. méér wolven dan in de U.S.A.! En ze zijn van daar uitgezwermd naar Duitsland,
Denenmarken, België en Nederland. Ze kunnen per dag grote afstanden afleggen. In de grote
hovingen in Kapellenbos zijn er reeën thuis en waarom zou een wolf hun spoor niet ruiken ?
(bijdrage van Frans Overlaet)

Acht van Heide gaat door op vrijdag 6 augustus!
De organisatoren van de “acht van
Heide”, Wieka VZW, deelden deze
week mee dat ze hebben besloten de
“ACHT VAN HEIDE” te organiseren op
vrijdag 6 augustus, volgens de dan
geldende coronamaatregelen. Zij
gaan er vanuit dat er dan al wel wat
versoepelingen van kracht zijn. Gezien
bijna alles in openlucht plaats heeft
moet het lukken om die avond
opnieuw wat leven te brengen in ons
dorpje. Organisatorisch zullen er wel
wat remmen zijn maar ook financieel
moet de vereniging het kunnen waarmaken. In de eerste plaats werden er afspraken gemaakt met
het gemeentebestuur, er wordt gehoopt dat er ook wel wat handelaars gaan zijn die het evenement
toch financieel willen ondersteunen met reclame, ondanks dat ook zij het moeilijk hadden de
afgelopen tijd. Vervolgens willen zij ook ruimte laten aan private initiatieven. Zijn er lezers van dit
krantje met een wielerhart die het evenement willen ondersteunen dan kunnen zij altijd een
bijdrage doen door een storting op rekening BE88 7360 0985 2941 van de VZW Wieka met de
vermelding “ondersteuning Acht van Heide”. Hoe klein of groot het bedrag ook is, het zal welkom
zijn. De plannen die op tafel liggen zijn een Retro-koers om 17u45 die avond en een gentlemenwedstrijd om 19u15. Later brengen wij hierover nog meer informatie in dit krantje.

Kalmthout in beelekes II !
Weldra brengt Kalmthoutenaar Jan Francken zijn tweede
album “Kalmthout in beelekes” uit. Op 19 november 2021
stelt hij met trots de nagelnieuwe tweede uitgave aan je
voor! De gezellige Kalmthoutse folklore van de eerste
editie van “Kalmthout in Beelekes” werd erg gesmaakt. Al
snel bestookten verschillende Kalmthoutenaren Jan met
de vraag waarom bepaalde personen of gebeurtenissen
ontbraken in de eerste uitgave. Plannen om een tweede
editie te maken werden snel gesmeed. Uiteindelijk heeft
hij na uren opzoekwerk, om de juiste gegevens,
fotomateriaal en verhaallijnen bij elkaar te sprokkelen,
opnieuw zes ludieke kortverhaaltjes in stripvorm klaar. De
tekenaars vormen alweer de cream of the crop en de
verhaaltjes uit elke Kalmthoutse wijk laten jong en oud
opnieuw kennismaken met het Kalmthoutse dorpsleven.
In “Kalmthout in Beelekes II” maak je (opnieuw?) kennis
met twee figuren uit Heide: “Vettige Rik” - de frituuruitbater uit Heide die de gezondheidsinspecteurs liever zag gaan dan komen – en Max Temmerman,
de vrijheidsstrijder die z’n eigen laan kreeg. Verder komen ook konijnendief ‘De Gover’ op den
Heuvel en de smid uit Nieuwmoer, genaamd Louis Aerts, aan bod in deze uitgave. Het ultieme
dorpsleven ontdekken we in het kortverhaal over Jeanneke en René, de trotse uitbaters van Café
Kolenhandel in Achterbroek. En wist je dat er in Kalmthout – de Frans Raatsstraat in het bijzonder –
een toonaangevende touwslagerij bestond, met de Antwerpse haven als belangrijkste afzetmarkt?
Het succesrecept blijft hetzelfde. Na elk kortverhaal volgt dus opnieuw een dossier waarin je alles
te weten komt over de levensloop van deze lokaal ‘wereldberoemde’ personen. Natuurlijk maken
ook een aantal hedendaagse personen, locaties en firma’s opnieuw hun opwachting in de
verhaaltjes. Herken jij ze allemaal?
De uitgave verschijnt in een softcover (2500 expl.)en een hardcover (250 expl.). “Kalmthout In
Beelekes II” is verkrijgbaar vanaf 20 november, tijdens de tentoonstellingsdagen in het Arboretum
op 20 & 21 en 27 & 28 november. Hier zullen ook signeersessies, stripveiling en strip café doorgaan.
Wil je alvast een exemplaar reserveren?
Stuur dan een mail naar: stripkalmthout@vvvkalmthout.be. De voorinschrijving loopt tot en met 31
oktober. De softcover kost bij voorinschrijving 18,00€, ipv 20,00 €. Voor de hardcover betaal
je 60,00€ ipv 65,00 €. De grote luxe A3 in 100 genummerde expl met ex libris is enkel ter plaatse te
verkrijgen. Nog vragen? Bel naar Jan: 0494/21.01.34.

Opnieuw een wedstrijd, neem deel!
We zijn terug vertrokken voor een wedstrijd in ons krantje, gekoppeld
aan een waardebon van een handelaar uit ons dorp. Deze maal is het
SABAI MASSAGE, gevestigd in de Withoeflei, die een bon schenkt,
waarde 35 euro, goed voor een hoofd- nek- schoudermassage op een
tijdstip door de winnaar te kiezen. De vraag die wij deze week stellen:
In het centrum van Heide vindt je een huis terug genaamd “villa
Martha”, geef ons het juiste adres (straat en huisnummer). Mail je
antwoord naar vandenbuijslouis@gmail.com of steek een briefje in de bus bij de redactie met het
juiste antwoord. Vergeet zeker niet om je naam en telefoon (GSM) nummer te vermelden zodat wij
jou kunnen contacteren moest je de winnaar worden. Alle antwoorden moeten binnenkomen voor

woensdagavond 16 juni. Op 17 juni zal de zaakvoerster van SABAI MASSAGE uit de ingezonden
antwoorden de winnaar trekken. Wij zullen deze dan vragen de waardebon af te halen bij onze
sponsor.

Een extra kermis in Heide
Stilaan maar zeker komt er meer en meer
leven in de brouwerij. Het gemeentebestuur
zette het licht op groen voor een aantal
Kalmthoutse kermissen en voegde daar nog
een extra kermis aan toe in Heide, een beetje
ter vervanging van de mei-kermis die op de
geplande datum niet kon doorgaan. Het is
ook een extra ondersteuning voor de
foorkramers die ook erg hard te lijden hadden
door het verbod kermissen te houden. Even
een overzichtje:
-NIEUWMOER: 13-15 juni
-HEIDE: 26-29 juni
-ACHTERBROEK: 4-6 juli
-KALMTHOUT-CENTRUM: 18-20 juli
-HEIDE: 19-21 september
Op zaterdag en zondag vindt de kermis telkens van 13.30-22 uur plaats. Op weekdagen kan je er
van 15.30-22 uur terecht. Sinds de jaren ’70 is het in Heide de traditie dat de kermis ook op zaterdag
geopend is en dat blijft behouden. De gemeente treft de nodige maatregelen om alles in goede
banen te leiden en corona-veilig te laten verlopen. Door de verschillende dagen en locaties wordt
het publiek gespreid. Daarnaast worden er stewards ingezet. Zij zien toe op de drukte en spreken

mensen aan op het dragen van een mondmasker en het afstand houden. De foorkramers voorzien
dan weer handgel aan elke kraam. Daarnaast zullen de exploitanten er ook op toezien dat er
voldoende afstand wordt gehouden aan hun kraam.

Radio Minuetto, onze eerste radio!
1950. Vader had al enkele jaren gespaard om eindelijk zijn eerste radio te kunnen kopen. 4750 BEF
(€ 120) was het prijskaartje. Toen een aanzienlijk bedrag waar meer dan een maand voor moest
gewerkt worden. Muziek interesseerde vader niet zo erg maar wel de zondagse sportuitslagen
welke het NIR (Nationaal Instituut voor de Radio-omroep) uitzond rond 17 uur. Iedereen moest
dan een half uurtje zijn mond houden terwijl vader met zijn oor tegen de luidspreker de
voetbaluitslagen noteerde in de hoop een goede pronostiek te hebben ingevuld. Het radioverslag
van de ronde van Frankrijk (de TV moest zijn opgang nog
maken) stond eveneens hoog op het programma van vader. De
keuze van het radiomerk viel op een ‘Radiobell Minuetto’, een
toestel gemaakt bij ‘Den Bell’ in Antwerpen. De
ontvangstantenne was een rond gewikkelde draad, gespannen
van de ene hoek naar de andere hoek van de kamer. Een
draadje aangesloten aan de waterleiding zorgde voor een
betere ontvangst. Radiobell was een Antwerps radiomerk
gebouwd bij ‘Bell Telephone Company’ welke een
dochteronderneming was van het Amerikaanse bedrijf ‘Bell Telephone’. De telefoongigant was in
1882 in Antwerpen neergestreken en klein begonnen met 35 personeelsleden. In datzelfde jaar
werden de eerste eigen gebouwen met kantoren, magazijn en atelier, opgericht in de
Boudewijnstraat. In 1896 werd een nieuwe fabriek gebouwd met bijhorende ateliers. Aan het einde
van de 19e eeuw telde België amper 2000 telefoonabonnees maar door de groei van een steeds
groter wordende afzetmarkt voor telefoons en centrales nam het bedrijf tijdens de eeuwwisseling
een enorme uitbreiding. Na de Tweede Wereldoorlog begon Bell met de productie van gloeilampen,
radio’s, en elektrische huishoudapparaten. Zowat alle naoorlogse Belgische huishoudens gebruikte
wel een toestel van ‘den Bell’. Bij ‘den Bell’ werken was in die periode als ‘werken voor de staat’,
goed loon, vele extra voorzieningen en een vast contract. In 1953 werd het pronkstuk van het bedrijf
opgetrokken. Een 58 meter hoog torengebouw uitkijkend over de Bresstraat, in de volksmond ‘Den
Bell’. Het gebouw herbergde het administratief centrum van het bedrijf en is een van de belangrijke
realisaties van architect Hugo Van Kuyck. Van Kuyck studeerde architectuur aan het
Antwerpse Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten. Daar doceerde ook zijn vader Walter
Van Kuyck, ook een ingenieur-architect. De grootvader van Hugo Van Kuyck was de Antwerpse
schepen en kunstschilder Frans Van Kuyck. Het huidige OCMW gebouw in Kalmthout was de
vakantiewoning van Frans Van Kuyck en zijn gezin.Tussen 1963 en 1972 groeide het
personeelsbestand naar 15.000 medewerkers. Maar de overname in 1986 door het Franse Alcatel
luidde het begin in van een lange rij saneringen.
Steeds meer arbeiders werden aan de deur gezet…
(bijdrage van Wim Kuyps)

Het oude huisje in de Max Temmermanlaan!
Waar deze woning nu staat stond er origineel een grote
parkeergarage die eigendom was van hotel “Au bien venue”. Ze
was rechthoekig van vorm. Er lag een pannendak op, dat naar
links en rechts afwaterde. Vooraan was er een grote garagedeur.
Ze dateert, zoals het hotel zelf, uit 1910. De gefortuneerde
hotelgasten, die met een eigen ‘wagen” kwamen, konden daar
hun auto parkeren. Zij werd uiteindelijk verkocht, door wie en
wanneer weet ik niet meer. Zij werd niet afgebroken, maar
overbouwd tot de woning die er nu nog staat.
(info aangeleverd door Louis Verpraet, Heidestatiestraat)

Bekende Kalmthoutenaren overleden!
Mathilda Peeters
Vorige week zaterdag overleed Mathilda Peeters, weduwe van Willy
Warmoeskerken, geboren op 1 november 1942. Mathilda was geen
onbekende in Kalmthout: als actief werkster binnen de socialistische
partij (Vooruit) in onze gemeente, als gewezen provincie- en
gemeenteraadslid. Vooral voor de provincie Antwerpen was zij vele
jaren actief, zij kreeg voor haar lange loopbaan dan ook de titel van
ere-ondervoorzitster toegekend. Het verenigingsleven was een
hoofddoel in haar leven. “Uit het boek 100 jaar socialisme in
Kalmthout” de volgende tekst: “ze is een erg bezige bij. Al in de jaren
’50 engageert ze zich bij de turnkring Wilskracht: achtereenvolgens
als gymnaste, leidster, hoofdleidster en tenslotte voorzitster. Ze
wordt ondervoorzitster van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen en
speelt een cruciale rol in de fusie tot Gymka in 2005. En vanzelfsprekend geraakt ze bij de BSP. In
1976 wordt ze verkozen als lid van het nog nieuwe OCMW. Karel Vroom is haar strenge leermeester.
Na het onverwachte overlijden van Karel in 1992 wordt Mathilda gevraagd de taak van voorzitter
op te nemen. Zij geeft haar ontslag als lid van het OCMW en wordt opvolgster van Karel en
fractieleidster in de gemeenteraad. Tot 2012
verdedigt Mathilda in de gemeenteraad de
socialisten, onverschrokken, met grote
dossierkennis en wanneer nodig met “een
franke teut”. Intussen is ze ook al
provincieraadslid vanaf 1985, dat blijft ze tot
2006. Ze vertegenwoordigd sp.a opnieuw in
het OCMW van 2007 tot 2013. Bovendien
draagt ze als bestuurder van VZW de Roos en
van cv VOKA ook de verantwoordelijkheid over
het Volkshuis””
(de bovenstaande foto is genomen vele jaren geleden. Op de foto de leidsters van de turnkring Wilskracht
vlnr. Vera Van Zitteren, Ria Van Velthoven, Michel Blankers (leider trommelkorps), Erika Vanwesenbeeck en
Mathilda Peeters)

Willy Boons
Willy Boons, destijds wonende in de Bezemheide, later in
Achterbroek, was schepen van april 1971 tot januari 1977 en
gemeenteraadslid van januari 1977 tot januari 1995. Vanuit de ACWstrekking kwam hij in 1970 naar voor binnen de CVP-fractie. Meteen
werd Willy schepen in een college dat was gevormd tussen CVP en
NK’70. Met Ludo Vanden Maagdenberg als burgemeester en Marcel
De Coster, Alois Peeters, Dirk Van Peel en Gaston Stevens als collega’s
schepenen. Later werd Willy ook nog 6 jaar voorzitter van het OCMW,
van 1983 tot 1989, en 15 jaar OCMW-raadslid. Hij was erevoorzitter
van het OCMW en zetelde tijdens die jaren voor NCD’82 en later CVP.
Willy was sterk sociaal geëngageerd, zowel bij zijn politieke
mandaten als binnen verschillende raden en verenigingen in
Kalmthout. Willy werd geboren in Herent op 5 februari 1940 en
overleed in Kalmthout op 7 juni 2021. Zijn beroepscarrière speelde
zich af bij de NMBS.

Stanny Haest
Wie “markten” uitsprak in Kalmthout dacht ook meteen aan
Stanny Haest! Vooral de laatste jaren was hij actief bij alle
gelegenheidsmarkten, én de wekelijkse markt in Kalmthout. Ook
zelf baatte hij vele jaren een kraam uit waar je terecht kon voor
allerlei kleinere benodigdheden voor het kuisen, stofzuigen, enz.
Stanny van ook de bezieler van de maandelijkse BIO-markt die
rondom het kerkplein in Kalmthout twee jaar geleden een start
nam. Hij werd geboren Kalmthout op 17 juli 1950 en overleed
deze week op 9 juni. Stanny was gehuwd met Rita Suykerbuyk.
Zijn heengaan zal ongetwijfeld een leegte nalaten in het
marktgebeuren in Kalmthout en omgeving.
Wij leven oprecht mee met de familieleden van deze drie overledenen.

Laffe aanval op mountainbikers!
Men weze gewaarschuwd, als men de
volgende dagen wil gaan mountainbiken in de
omgeving van Ossendrecht (omgeving groeve
Boudewijn) in Nederland. Een mountainbiker
geraakte daar de voorbije week gewond door
tegen een onzichtbaar gespannen staalkabel
te rijden. Gelukkig bleef het bij een flinke
snijwonde en een blauw oog maar het had
veel erger kunnen aflopen. Er werd een klacht
neergelegd bij de politie en het Grenspark
Kalmthoutse Heide. De gemeente Woensdrecht stuurt Boa’s (gemeenschapswachten) op pad om
mountainbikers te waarschuwen. Grenspark voorzitter Martin Groffen hierover: ,,Ik snap dat
mountainbikers en wandelaars elkaar soms irriteren als het druk is in de bossen. Dat moeten we
samen bespreken. Maar als het spannen van staalkabels het nieuwe normaal wordt, dan maak ik
mij grote zorgen.”. Nogal wat Kalmthoutse liefhebbers van het mountainbike gebeuren zakken
regelmatig naar deze omgeving af, vandaar in de eerste plaats deze waarschuwing. Anderzijds
hopen wij dat de Nederlandse politie de dader van een dergelijk laf misdrijf, wat zeer erge gevolgen
had kunnen hebben, snel op het spoor komt en dat de gerechtelijke instanties daar streng tegen
optreden.

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

