
 
 

 

 

 

 

 

 

De Engelse taal, een bedreiging? 
Beste lezers, ergeren jullie je ook zo aan de verengelsing van onze moedertaal? Wel, 30 jaar lang 

hebben we gevochten tegen de verfransing van onze 
taal en rond de jaren 1930 was het eindelijk zover; in 
de scholen mocht er les gegeven worden in het 
Nederlands. Gemeentebesturen en andere openbare 
ambten mochten eindelijk de bevolking te woord 
staan in hun eigen taal en langzaam maar zeker werd 
het gebruik van onze mooie taal algemeen. Onze 
jonge mensen hebben geen weet van deze strijd, die 
hun voorouders zolang gevoerd hebben. En wat zien 
we nu gebeuren…straks moeten wij ons weer inzetten 
om de verengelsing tegen te gaan. Overal in de 
gesprekken, die jongeren met elkaar voeren, duiken 

Engelse termen, woorden en uitdrukkingen op. Het kan  blijkbaar niet anders meer, én de overheid, 
bedrijven en winkels, iedereen doet mee, maar onze mooie Nederlandse taal verloedert! En wij, wij 
Vlamingen, raken onze eigenheid kwijt. Ik woon bijna 66 jaar in Kalmthout, maar ik voel me soms 
zoals een Maori zich in Nieuw Zeeland moet voelen. Wij, oude mensen, leerden op school een 
prachtig lied; het refrein eindigde als volgt: “mijne moedertaal is een mooie taal, mijne moedertaal 
is de mooiste taal. Ik hoop dat ons gemeentebestuur haar best zal blijven doen om onze taal hoog 
in het vaandel te blijven dragen… 
(bijdrage van Irène Verpraet-Selbeck, Heidestatiestraat) 

De Wielereddy’s fietsen al samen vanaf 1985! 
De Wielereddy’s uit Kalmthout werden verenigd in 1985. Het was Hugo Mees uit de 
Heidestatiestraat die de vriendengroep in het leven riep en als naam “wielereddy’s” koos. De naam 
had alles te maken met zijn idool Eddy Merckx. Het was eigenlijk een verzameling van mensen die 
toen allen in de wijk achter het gemeentelijk zwembad woonden en hielden van fietsen. Hugo was 
enkele jaren voorzitter maar gaf dan de fakkel door aan Joris Noppe (1988). Joris is nu 36 jaar later 
nog altijd de voorzitter van dit vriendenclubje. De club heeft nu haar stamlokaal in de Pullman, maar 
eerder waren café Ter Statie en café t‘ Konijntje hun pleisterplaatsen. Wekelijks gaan de vrienden 
fietsen en af en toe worden er grote tochten ondernomen!  Meermaals werd ook deelgenomen aan 
de “Trofee Baracchi”, een koppeltijdrit genoemd naar legendes, ooit vier maal gewonnen door Eddy 
Merckx samen met Ferdinand Bracke. 
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Vrijwilligers vaccinatiecentrum blijven actief! 
Het vaccinatiecentrum Noorderkempen trakteerden vorig weekend alle vrijwilligers op een feestje! 
Een 700-tal helpende handen gaande van verpleegkundigen, medewerkers callcenter, medewerkers 
inkom, parkeerwachters, medewerkers vaccinatie- en wachtruimte of medewerkers vervoer 

(chauffeurs), werden uitgenodigd 
voor uiteenlopende dankfeestjes. 
Men kon een keuze maken, 
iedereen naar zijn eigen interesse: 
ontbijt, brunch, lunch, afterwork, 
fuif of hightea. Toch wordt het 
sluiten van het vaccinatiecentrum 
nog even uitgesteld. Aan de vele 
vrijwilligers wordt gevraagd om nog 
even op post te blijven. Z’n 3050 
thuiswonende 85-plussers zijn al 
uitgenodigd voor een derde prik en 
daarna gaan er nog eens 27000 
uitnodigingen de deur uit voor de 

65- tot 85-plussers. Voorzitster Cindy De Roeve hoopt te kunnen blijven  rekenen op heel wat 
vrijwilligers om ook deze klus verder te klaren. 

Mijmeringen over Europa van voor 1940 
In die periode heersten er in Europa verschillende dictators, zoals Stalin in Rusland, Hitler in 

Duitsland, Mussolini in Italië en Franco in Spanje. Het communisme had het Tsarenrijk veroverd en 

de invloed van de tsaren uitgeschakeld.  Stalin regeerde met 

ijzeren hand en schakelde iedereen uit die hem hinderde. 

Ontelbare kleine boeren heeft hij laten doden , omdat zij in zijn 

kochoze-systeem niet wilden meewerken. Ook de Russisch-

Orthodoxe kerk werd ongenadig vervolgd. Gelukkig hadden de 

“Popes”( priesters) kinderrijke  gezinnen en heeft de Russisch 

Orthodoxe kerk deze vervolging  overleefd. Het plan van Stalin 

was Europa op democratische wijze te veroveren. Alle 

communistische partijen werden financieel gesteund en waren 

de grootste in Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje.  Ook in 

Nederland leefde zij zeer sterk. De zogezegde democratische 

partijen waren niet machtig  genoeg  om hier tegen op te 

tornen en daarom hebben de democraten de anticommunisten geholpen, zoals de Nazi’s in 

Duitsland, de Fascisten in Italië en Franco in Spanje. Hierdoor slaagden Hitler en Mussolini er in aan 

de macht te komen.  Mussolini bezorgde Italië zelfs de kolonies Libië, Abessinië  en Somaliland. 

Hitler echter wilde uitbreiden naar het Oosten en had met Stalin een akkoord gesloten, om samen 

Polen binnen te vallen en te verdelen. De Russen hebben al hun krijgsgevangenen, die officier 

waren, neergeschoten en in een heel groot massagraf begraven (Katyn). In Spanje grepen de 

communisten en anarchisten naar de macht. Franco was generaal in Spaans Marokko, hij landde 

vanuit Afrika in Spanje met zijn leger. Hij kreeg hulp van Duitsland, die hier hun 

bombardementsvliegtuigen en jachtpiloten lieten oefenen voor de oorlog die er nog aan zat te 

komen. De tegenstanders van Franco hebben evenveel mensen gedood als Franco zelf. In ieder dorp 

moest er minstens een priester aan geloven. In de jongensschool van Kapellen kwamen er in 1938 

Spaanse jongens toe die gevlucht waren uit het gebied dat bezet was door communisten en 

anarchisten. Zij vertelden over de wreedheden, die er gebeurden.  Er werd gezegd, dat een 



Burgeroorlog erger is dan een gewone oorlog. Tot zover mijn 

verhaal over de toestand van voor de oorlog. Nu moet 

Europa groeien naar een Europa van verenigde staten tegen  

einde 2100. Zij moet een evenwicht vormen op 

handelsgebied met de USA, China, Rusland, Indië  enz. Moge 

het verenigd Europa ook de stuwende kracht zijn achter en 

zich inzetten voor  het behoud van de wereldvrede. 
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat) 

BIN-kerk-café, een succesvol evenement in een prachtig kader! 
De Kalmthoutse BINs zijn tevreden! Deze week vrijdag ging de academische zitting door rond het 

thema “wederzijds respect”. Minister Annelies Verlinden opende door aandacht te vragen voor de 

mensen die beroepshalve zorgen voor onze veiligheid. Zij had 

ook veel aandacht voor de mensen die zich inzetten binnen 

een buurtinformatienetwerk en onbezoldigde vrijwilligers 

zijn. De campagne die haar ministerie lanceert moet enerzijds 

een ondersteuning zijn voor al deze veiligheidswerkers maar 

moet anderzijds ook bij de burgers doordringen.  Al te vaak 

zijn er spanningen tussen mensen die helpen en mensen die 

deze hulp niet aanvaarden of er tegenover rebelleren. Philip 

Willekens, directeur-generaal van de dienst Veiligheid en 

Preventie lichte vervolgens de actie toe en had aandacht voor 

de donkere dagen die er nu weer aankomen. Niettegenstaande het aantal inbraken in woningen 

jaarlijks afneemt moeten we daar alert voor 

blijven. Anderzijds mogen we niet vergeten dat 

inbrekers ook hun werkterrein meer en meer 

verleggen naar “het werken van thuis uit”. Hun 

thuis is dan ook meestal het verre buitenland. 

De cybercriminaliteit stijgt zienderogen, dat 

wordt de uitdaging voor de komende tijd. 

Beveiliging van de digitale omgeving is meer 

dan een item. Benno Gekiere, voorzitter van de 

VZW BIN-kenniscentrum lichte toe hoe de BINs 

deze campagne mee kunnen ondersteunen en 

welke rol het BIN kenniscentrum kan spelen om 

de BINs hierbij te helpen. Verder schetste Benno ook de werking van de VZW. Het was onze 

burgemeester die met een zeer duidelijke en aangename redevoering het verhaal schetste van de 

Kalmthoutse BIN-werking en de diensten die in onze gemeente zorgen voor de veiligheid. In 

aanwezigheid van heel wat mensen van de veiligheidsdiensten en de BINs werd deze succesvolle 

zitting afgesloten met een hapje en een drankje. Gisteren, zaterdag, werd de kerkdeur dan opnieuw 

geopend, deze maal voor het brede publiek. En ook zij smaakten het gebeuren door veeltallig 

aanwezig te zijn, 326 aanwezigen was al zeker voor de organisatoren een mooi succes. Daarnaast 

boden er zich nog 221 personen aan bij de politie om hun fiets te laten markeren. De bezoekers 

konden kennismaken met standen van de brandweer, politie met cybercriminaliteit en wijkwerking, 

de ziekenwagendienst in samenwerking met Klina, het BIN-kenniscentrum, de firma omni-protecta 

met de nieuwe snufjes op het vlak van alarmen toonde en een stand van de Kalmthoutse BINs. Heel 

erg gesmaakt waren ook de standen die door Gilbert Uitdenhouwen en Jan Franken waren opgezet 

rond Suske en Wiske en de oudheid. Jan Francken bracht wat info over de nakende sluiting van “zijn 



station” in Heide. Heel wat bekijks hadden de foto’s 

van Stan Wagemans die samen met montages van 

Wim Kuys op groot scherm werden gebracht. Vergeten 

we ook niet het mooie kader waarin dit alles kon 

gebeuren. Dit alles maakte dat het een suucesvol 

evenement is geworden en dat heel wat bezoekers 

alleen maar lovende woorden hadden voor de 

organisatoren. Een verrassing was er ook nog voor de 

231ste bezoeker. Een mamma die met haar zoontje op 

bezoek kwam werd op het podium geroepen. Zij 

kregen uit de handen van kunstenaar Gilbert 

Uitdenhouwen een bronzen beeldje van Suske en 

Wiske. Bij het einde van het evenement werden ook de 

winaars van de kleurwedstrijd getrokken. Fil uit de 

Leopoldstraat, Indi van het Heiken, Aurely uit de 

Schooldreef, Thor van de Frans Raatststraat en Janne 

uit de Kijkuitstraat zullen weldra een telefoontje mogen 

ontvangen dat zij de winnaar zijn geworden van een 

waardebon van 25euro op te kopen in de 

speelgoedzaak Klavertje vier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.binkalmthout.be/

