
 

 

 

Vermoedelijk ziet ons gemeentehuis er in 2025 zo uit! 
 

 
 

Van Kareltje tot Karel (vervolg) 
Oorlogsherinneringen deel 3  
Antwerpen was bevrijd, maar de geallieerden (zo heetten de legers van Engelsen, Amerikanen en 
Canadezen) kwamen niet verder en het front kwam ten noorden van Antwerpen te liggen. Zowat 
over Merksem en Luchtbal, niet zo ver weg dus. Het werd een weg een weer trekken van soldaten 
en eenheden en daar was bij ons op de Heikant ook wel wat van te zien. Duitse soldaten met wagens 
en paarden kwamen overnachten in de schuur en trokken weer verder. Zo op ne keer, rond een uur 
of 4, kwamen er weer paarden. Ze werden afgetuigd en aan de achterste schuurdeur stond een 
wagen, spoedig waren er een deel aan ‘t kaarten. Een paar zaten op den dissel van de wagen, 
anderen zaten op nen bak, nog anderen stonden erop te kijken en sneden stukken van een groot 
vierkant brood en aten zo wat. Wij stonden er gewoon tussen, dit waren geen slechte kerels, maar 
plots kwam er een bevel. De paarden werden terug ingespannen en ze trokken weer verder. Ne 
andere keer waren er weer, en ene loopt naar de schuur, ik loop mee, hij knipt het licht aan, maar 

de lamp doet het niet en hij zegt: “ist hier kein stroom?” ik 
hoor het hem nog zeggen. Ook woonde er een tijdje nen 
hoge piet in ons huis. Die zat in de voorplaats en we 
mochten daar niet komen. Hij had daar een tafel als bureau. 
Als kind zag ik al dat ze dieje gast nogal achter zen gat 
liepen: er was altijd nen soldaat bij met een platte muts op 
zijne kop, den hoge piet droeg een soort kepie. Ons Maria 
liep eens in de voorplaats maar de platte muts pakte haar 
onder de armen en zette haar terug in den huis bij ons. Ook 
had deze piet nog nen auto in bezit. Die stond onder de 
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notenboom. Ik zie ze nog naar de auto stappen, de platte muts met wat papier onder de arm, zijne 
baas met kepie op en een lange grijze vest aan. Hij had ook nen chauffeur en weg waren ze, om een 
paar uur later terug te keren. Er liepen ook wachters rond met helm op en geweer op de schouder. 
Ik denk toch wel dat hij nen dag of 8-10 bij ons was. Ik vraag me wel eens af: “was het een kolonel 
of misschien ne generaal?” We zullen het nooit weten. Het leven gaat zen gewone gang zo goed en 
zo kwaad als het gaat maar het oorlogsfront schuift beetje bij beetje onze kant op. Er is dikwijls 
gedreun en geschiet, en dat komt stilaan dichterbij. En zo komen we rond 10 oktober, en op die 
avond gebeurt er iets dat ik achteraf toch merkwaardig vind. Er komen namelijk veel soldaten van 
Heide af, ze gaan richting Achterbroek, ze trekken dus terug. Ze gaan allemaal in één rij achter 
elkaar, niet in de pas of zo. De ene nen helm op, anderen niet. Ze zijn gepakt en gezakt en met 
geweren. Het zijn er geen tientallen maar honderden. Het blijft maar duren. Wij staan erop te gapen 
aan de straatkant. Ons moe roept ons naar achteren maar na een tijdje staan we er terug op te 
kijken. Het zou best eens kunnen dat de Duitsers toen zijn weggetrokken uit Heide en zo werd de 
Heikantstraat frontlijn voor een tiental dagen. Toen werd het pas menens: de Canadezen zijn toen 
opgerukt tot waar nu het voetbalveld van Bezemheide is en de huizen daar rond, zo ‘n 150 à 200 
meter van ons huis af dus. Heide, Heuvel en ook het dorp waren toen bevrijd, zoals de grote mensen 
dat zegden, voor ons zou dat nog even duren. In die dagen zijn er een aantal dingen gebeurd 
waarvan ik natuurlijk niet precies weet in welke volgorde en op welke dag ze gebeurden. Eerst dit: 
bij ons in de voorplaats (dieje hoge piet was weg) zaten en sliepen een achttal soldaten. Ze zaten 
niet in de stal of schuur maar bij ons binnen. Er was slechts één muur tussen ons en die mannen, in 
feite waren wij een beetje gegijzelden. Het maakte het voor de Canadezen moeilijk om ze te 
bestrijden. Overigens konden we gaan en staan waar we wilden, alleen we mochten niet in de 
voorplaats komen. Ze liepen wel door den huis (nu living), de stal, de schuur. Het waren overigens 
al wat oudere soldaten, rond de 35 schat ik, waarschijnlijk de meesten huisvaders met kinderen en 
dik tegen hun goesting naar den oorlog gestuurd. Ik heb van hen geen enkel scheef woord tegen 
ons gehoord. Zo liep ik op ne keer met nen boterham rond, één der soldaten wenkt mij stilletjes om 
naar hem te komen, hij pakt een soort bus en giet wat lopende honing op mijne boterham en aait 
nog even over mijn kop. U ziet: zeker geen slechte kerels. Eén der eersten van dezer dagen komt 
Mie Loopmans (die ook wel eens meid speelde bij ons), te voet of met de fiets dat weet ik niet meer, 
onze werft op gegaan. Mie woont in de Bareelstraat en ze komt om melk. Ze kijkt even rond en zegt: 
“Awel das straf, hier zit den Duits nog, bij ons zijn er al Canadezen.” Ze was dwars door ‘t front 
gegaan, maar geen nood, ze krijgt haar melk en gaat gewoon terug naar huis. Vooreerst moet ik 
zeggen dat het de meeste tijd vrij rustig was. Op de boerderij moest het werk natuurlijk doorgaan 
en dat ging vrij goed. Naar ‘t school moesten we allang niet meer en er was ook geen elektriciteit 
meer, dat maakte dat we ons ‘s avonds moesten behelpen met kaarsen of met een stallantaarn op 
petrol. Het was half oktober en al redelijk vroeg donker, dat alleen al zorgde voor een speciale sfeer. 
Dat het redelijk rustig bleef wil niet zeggen dat er niets gebeurde. Zo weet ik nog van een artillerie 
duel. In het goed (bos) van Van Kerkhove in Wezel hadden de Duitsers kanonnen staan. Dat was zo 
een kilometer of 5 van ons, en zeker hadden de Canadezen er ook staan ergens achter Heide. Op ne 
namiddag horen we plots kanongebulder en we horen granaten over ons komen. Die kun je goed 
horen: ze maken zo ‘n scherp fluitend geluid. Maar den andere kant laat zich niet doen en schieten 
terug. De lucht is een kakofonie van tientallen granaten die elkaar tegen komen hoog in de lucht. 
We gapen de lucht aan, maar zien niets. Het gefluit mengt zicht met het gebulder der kanonnen en 
ook met ontploffende granaten. Gelukkig wel een eind van ons vandaan, maar de granaten vliegen 
recht over ons hoofd. En zo bestoken ze elkaar meer dan eens. Ja oorlog, gezellig zeg...  Op nen 
zondag, en dat moet volgens mij als ik terugtel op 15 oktober gebeurd zijn, Nonkel Jef zit met zijn ‘s 
zondags zipke aan ‘t tafel, horen we plots enkele zeer harde knallen. We springen de kelder in maar 
direct daarop is het weer rustig. Wat er is gebeurd? Volgens nen Duits (onze va praatte wel eens 
met sommige soldaten) is er een Canadese pantserwagen van Heide uit tot vlak bij ons gereden, 
heeft met zijn kanon een paar schoten gelost en is terug gereden. Ik hoor onze va nog zeggen: 
“diejen Duits zag zo wit als een lijk maar er werd niemand geraakt.” Toen we daarna buiten 
rondliepen vond iemand een nogal groot stuk schrappenel (van shrapnell) of granaatscherf, ik heb 



het nog in mijn hand gehouden. Op zekere dag, 
zo rond de middag, horen we plots ne zeer 
zware knal. Alles davert. We lopen naar buiten 
en we zien in de richting Kerkeneind een grote 
rook en stof wegdrijven. Wat is er gebeurd? Een 
beetje later weet vader het: den Duits heeft de 
windmolen van mulder Broek (Van Broekhoven) 
opgeblazen. Zo ‘n mooie oude molen, 
slachtoffer van de vernielzucht der Duitsers. 
Alles wat hoog boven de bomen uitstak en als 
observatie kon dienen werd opgeblazen. Nu is 
er nog een klein stukje van de aarden omwalling 
over, tussen 2 huizen juist voorbij de hoek 

Korenlaan - Molenbaan. Ook de kerktoren werd één van die dagen opgeblazen. Naar ik meen 
hadden we ook nen schuilkelder. Die was met hout en zand gemaakt en die stond aan de 
musterdmijt. We hebben er wel eens ingezeten als het weer eens ergens nauwde. Moeder had dan 
steeds een klein valiesje bij, zeker met waardevolle spullen. Ook droegen wij de laatste dagen voor 
de bevrijding steeds een kaart op ons borst met een lintje rond onze nek geknoopt, daar stond zeker 
onze naam en adres op voorzeker een goede voorzorg, in oorlogstijd weet je maar nooit. Op nen 
avond gebeurde er iets dat wel veel slechter had kunnen aflopen: vooraan in den bogerd ontploft 
er toch wel een granaat zeker! Het was vrij rustig die dag en iedereen liep overal, en plots een grote 
consternatie natuurlijk. Ik was bij moeder in ‘t washuis, binnen dus, op ne meter of 10 afstand van 
de inslag. Geluk dat niemand kort in de omtrek was, maar grootva die juist op de werft liep werd 
lichtjes geraakt aan zijn hoofd door een scherf. Het bloedde een beetje en nen Duitser heeft dat 
verzorgd. Dat was de enige verwonding door de oorlog in onze familie, goddank. Op nen avond 
horen we richting Wildert veel geschiet. We lopen richting musterdmijt zodat we een goed zicht 
hebben en we zien een zestal 
jachtvliegtuigen die rond cirkelen en boven 
een bepaalde plaats duiken ze één voor één 
naar beneden en openen het vuur: 
“rakketakketak!” Dat gaat met veel lawaai 
gepaard en ook op de grond horen we nog 
zware knallen. Wat is er gebeurd? 
Geallieerde vliegers hebben een Duitse 
munitie trein beschoten, zowat ongeveer op 
de scheiding van Kalmthout-Essen. Door het 
vele lawaai hoog in de lucht hebben 
waarschijnlijk honderden of mogelijk 
duizenden mensen dat gezien, en het werd 
natuurlijk druk besproken. De dagen gingen voorbij, maar het werk op de hoeve ging steeds door. 
Maar het had wel iets speciaals met den Duits bij ons en de Canadezen zo dichtbij, het werd steeds 
spannender. De Duitsers hadden de hele Molenbaan vol mijnen gelegd, de mensen die er woonden 
moesten weg en overal lagen mijnen: op de weg, in de sloot, langs weerszijden in de wei, op de 
oprit, in de tuin. Vader wist dat, en we werden er echt bang van gemaakt. We woonden ten slotte 
maar 100 meter van de Molenbaan, we mochten daar zeker niet komen. Ik heb nog jarenlang schrik 
gehad van deze weg, er zijn ook heel wat mensen omgekomen zoals we later zullen zien. Ook 
hadden de Duitsers loopgraven gegraven. Op ne morgen stonden we daarmee op. Ze hadden ‘s 
nachts gegraven en dit van aan de achterdeur over de werft naar achter tussen de mestput en de 
notenboom door zo naar de haag, die naast de weg stond, waar ons José en de Wout nu wonen. 
Daar waren een drietal putten, gemaakt onder de haag door tot tegen de weg, en de loopgraaf werd 
in verbinding gebracht met deze putten. Van daaruit hadden ze goed zicht op de vijand die zich 
bevonden in en rond de huizen aan het huidige Bezemheide voetbalveld. Dit alles maakte het steeds 



benauwder. Soms was het rustig, plots hoorde je kanongebulder. Je hoorde een 10 à 15 granaten 
overvliegen, een beetje later hoorde je ze ontploffen: “boem, boem, boem”, heel kort achter elkaar 
en dan werd het weer rustig. Het was een zeer akelige tijd. ‘s Nachts brandde nergens ook maar het 
kleinste lichtje, er was ook geen elektriciteit, maar alles moest goed afgedekt zijn op bevel van den 
Duits. Er is die dagen zeker nog veel meer gebeurd met de Canadezen zo dichtbij, ik vermeld maar 
wat ik nog het beste weet, en het geeft zeker een goed sfeerbeeld van het benauwde leven die 
dagen. Op 20 oktober zetten de Canadezen een offensief in tegen de Duitsers en dat werd de meest 
beangstigende dag van men leven maar dat is voor later. 
(uit het dagboek van Karel Van den Bergh: Foto 1: een Duitse Jeep die in WOII werd gebruikt, Foto 2: foto van 
de molen in de Molenbaan kort na het bombardement (uit het boek Kalmthout in de branding), Foto 3: 
oorlogsmonument opgericht in De Greef naast de viaduct welke het feit herdenkt wat Karel beschrijft op de 
grensscheiding van Essen en Kalmthout). 

Uit de oude doos! 

 
Een foto genomen in 1990 tijdens een viering van 35 jaar Kalmthoutse Turnkring Wilskracht.  
V.l.n.r. zien we: Mathilde Warmoeskerken-Peeters, Ivo Dockx, Albert Milbou, Correke Stok, Gaston 
Stevens, Ria Van Velthoven, Daisy Dent en Karel Vroom. De socialistische Turnkring fusioneerde later 
met een andere Kalmthoutse turnkring Gynfasia en gaat nu verder onder de naam Gymka. 

Reactie op een vorig artikel: Joden in Heide 
Géorg Kluger is 14 wanneer zijn vader, niet-praktiserende Jood en 
zaakvoerder van een schoenenfabriek in Wenen, hem in maart 
1939 op de Rode Kruistrein naar Antwerpen zet. Met de belofte dat 
hij en zijn moeder hem snel zullen nareizen. Zij zullen er echter 
nooit geraken... Géorg is alleen op de wereld. In Antwerpen wordt 
de jongen echter niet goed opgevangen. Hij belandt in een 
Franstalig internaat “Le nid d’aiglons” in Heide-Kalmthout. Als de 
oorlog uitbreekt in mei 1940 vlucht Géorg met zijn leraren naar 
Leffinge. De gebeurtenissen tijdens de “Achttiendaagse Veldtocht” 
schuiven aan zijn ogen voorbij. In november neemt het flink 



afgeslankte internaat zijn intrek in een verlaten kasteel in Bassines, een piepklein gehucht van 
Méan-en-Condroz. Vanaf nu volgen de beangstigende en gruwelijke gebeurtenissen zich op. 
Verraad en heldhaftigheid gaan hand in hand. Zal hij de oorlog overleven? Zal hij zijn ouders ooit 
terugzien? Géorg Kluger was de oom van Karine Van den Heuvel-Huts, vrouw van ondernemer 
Fernand Huts, die onder meer werkzaam was als rechter bij de rechtbank van eerste aanleg in 
Dendermonde. Samen met auteur Ivo Pauwels dook zij meer dan twee jaar lang in Géorg Klugers 
verleden. Ivo Pauwels boetseerde het geheel tot een aangrijpende kroniek over een van de 
verborgen oorlogskinderen van WOII. 
(bijdrage van Jean-Pierre Le Maitre (Wildert), foto van Eugéne Cougnet, de toenmalige directeur van Le nid 
d’aiglons) 

Toen werden sportkampioenen ook al feestelijk ontvangen! 
Naar aanleiding van ons artikel over het veldrijden vorige week stuurde correspondent Jan Franken 
ons een artikel van de hand  van Guy Lambrechts, destijds verschenen in Camphoutania. 
Kalmthout en het veldrijden eertijds: 
Reeds in 1927 telde Kalmthout onder haar inwoners een veldrijdende wielerheld: Jan Meeuwis, in 
de volksmond “Jan Toort” genaamd. Zijn ouders hielden café in de Bezemheide, op de hoek van de 
Bareelstraat en de Kapellensteenweg, in een momenteel nog steeds bestaande woning. Als 21-
jarige eerstejaars beroepsrenner won Jan op 26 maart 1927 met glans het Belgisch kampioenschap 
aller categorieën te Brussel. Twee weken voordien had hij ook reeds de Antwerpse provinciale titel 
veroverd op een doorregend parcours. Het wisselvallige winterweer maakte dat het te Brussel niet 
anders was. Met start en aankomst aan de “Vier Armen” moesten de renners een parcours van 35 
km door het Zoniënwoud afwerken. Op veel plaatsen waren de regenplassen tot echte 
modderbaden verworden door de overvloedige nawinterse regen. Dit maakte dat de renners een 
uiterst zware en moeilijke wedstrijd te verteren kregen. Het overgrote deel van de 272 deelnemers 
haalde dan ook de finish niet. Halfweg werden de koplopers Jos Van Dam en de Sinjoor Georges 
Ronsse door onze Jan Meeuwis bijgebeend en onherroepelijk achtergelaten. Jan bereikte de 
eindstreep in 1u52’48”. Georges Ronsse (wegwereldkampioen 1928 en 1929) werd 2de op 2’28”, het 
Waaltje Emile Deguitte 3de op 4’58”. Met een achterstand van 6 tot 10 minuten vond men nog 
namen als Jules Goedhuys (uit Houwaert en later dubbelkampioen in 1928 en 1931), Emile Joly en 
Leon Louyet (beide knappe wegrenners). Kalmthout liet de gelegenheid tot vieren niet voorbijgaan. 

In een open ceremoniewagen werd Jan 
aan de ouderlijke woning afgehaald en 
door de straten van het centrum gevoerd. 
Als slot van de feestviering was er de 
ontvangst op het gemeentehuis waarbij de 
champagne rijkelijk vloeide ter ere van de 
kampioen. De Belgische trui wekte in 
Kalmthout beslist de belangstelling voor 
het veldrijden. Toch moest men wachten 
tot de herfst van 1929 (ref.artikel in Heide 
vertelt nummer 109) vooraleer er een 
veldrit werd ingericht in onze gemeente. 

Organisator was uiteraard de supportersclub van Jan Meeuwis, een club waarin trouwe fans als Fons 
Ivens, garde Sus Ruys en mijn vader Sooi Lambrechts ook halve verzorgers van “den toort” waren. 
Plaats van het gebeuren: de “Mierennest” (over de spoorweg tussen Kijkuit en Bareelstraat) als 
start- en aankomstplaats, met een parcours dat zich grosso modo uitstrekte op de heide tussen de 
spoorbaan, Keienhof en Putsesteeweg (toen bestond de zgn “Nieuwe wijk” nog niet); Georges 
Ronsse, toen Belgisch kampioen veldrijden, kwam met de vaste gedachte Jan Meeuwis in zijn eigen 
nest te kloppen. Deze wapende zich echter met Jules Goedhuys (destijds Jans ploegmaat bij Safir). 
Door een bandbreuk van Ronsse kreeg onze Jan de vrije baan want Goehuys speelde nu buffer 
tussen Meeuwis en Ronsse. Het scenario werd echter verstoord toen Meeuwis naar het einde toe 
ook lek reed. De uitslag werd hiermee: 1) Goedhuys, 2)Meeuwis, 3)Ronsse, 4)Hombroeckx, 5)Jos 



Van Dam (Belgisch kampioen in 1924). In de jaren dertig van de vorige eeuw ging de aandacht voor 
de wielersport volledig naar de wegwedstrijden en het veldrijden kreeg er in de wintermaanden ook 
nog de velodrooms als concurrenten bovenop. In Kalmthout ging de interesse volledig naar de 
wegkoersen van het “Klavertje Vier”: Jan Meeuwis, Frans Dictus, Louis Duerlo en Albert Hendrickx. 
Het zou tot februari 1944 (dus in volle WO-II) duren voor men in Kalmthout nog een veldrit zou 
organiseren. Het was wielerclub “De Noordervrienden”, gevestigd in café Noordeind bij Sooike Van 
Loon, die toen het Provinciaal Kampioenschap kreeg toegewezen. Ondergetekende was toen 10 jaar 
maar toch staat deze veldrit mij nog levendig voor de geest. Met start en aankomst aan café 
Noordeind kregen de deelnemers 5 of 6 ronden voor de wielen via brouwerij “De kroon”, rechtsaf 
niet verhard karrenspoor en wegeltje langs het vroegere voetbalveld 
KSK, Kapellaan, langs het oude postgebouw, Statiestraat tot voor de 
bareel linksaf, Heuvelspad (toen nog langs het betonfabriekje van 
Jaan Mertens) en verder na 2 scherpe bochten voorlangs de 
Verbiststraat en via de Cassenboom naar de Kapellensteenweg, deze 
links op en net voorbij het Sint-Vincentiusgesticht rechtsaf langs de 
haag ervan het Kruisbos in tot + 100 m over de beek linksaf richting 
Achterbroeksteenweg, deze kruisen en het wegeltje op en langs het 
park van villa Rustoord (ofte Hof van Collin), het Leytersstraatje 
linksop tot de Groeneweg, deze rechts afrijden tot de Zwanenberg en 
deze tot het einde volgend naar landgoed “De Greef”, daar de dreef 
naar de Essensesteenweg en links naar de aankomst. Dit parcours 
moet ongeveer 7 à 8 km lang zijn geweest. De kampioen van België 
toen, Gene Jacobs uit Schilde, won met voorsprong ook dit 
Provinciale Kampioenschap, voor de lokale man Leon Mattheeusen 
van Nieuwmoer. Frans Hotag klopte Lode Poels in de spurt voor de 
derde plaats. Dé gebeurtenis in deze koers was het lekrijden van de 
Putse buurrenner Frans Hotag. Toevallig stonden wij bengels uit de 
Dorpsstraat aan het gesticht Sint-Vincentius waar veldwachter Frans 
Ruys het magere oorlogsjaren-verkeer regelde. Frans gaf onmiddellijk zijn fiets aan Hotag, die met 
de zware dienstverhikel zijn koers voortzette tot hij bij de volgende doortocht een reserve-koersfiets 
kreeg. Het grote drama met Frans Hotag in de hoofdrol voltrok zich twee weken later toen 
Gestapogangsters hem ’s nachts thuis arresteerden ter deportatie naar het Duitse Buchenwald. 
Frans is nooit meer teruggekeerd…..  De Kalmthoutse veldrit van februari 1944 was dus de 
allerlaatste wedstrijd die deze grote belofte uit Putte-Kapellen betwiste! 
Guy Lambrechts (broer van Michel, beter gekend als Michellio) 

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes  (Paul Witters)     
Week 06 van 7 februari tot 13 februari 2022 
Hoe was het weer in de maand Januari 2022: een kalme maand met minder zon en regen tov 2021 

 
 
 
 
 
 

Gemiddeld x-uren zon    59u10min      Gemiddeld  neerslagtotaal   75,5 mm    Gemiddelde    3,7 °C     
Heide: gemeten uren zon  50u27min   Neerslagtotaal in Heide        64,0 mm     Januari 2022  4,3 °C 
 
Nog even iets meer over de maand februari, schrikkelmaand maar deze hadden we in het jaar 2020 
en het volgende schrikkeljaar komt eraan in 2024. Een schrikkeljaar is een kalenderjaar met 366 
dagen in plaats van 365. Deze extra dag, een schrikkeldag, wordt ingevoerd omdat een kalenderjaar 
van 365 dagen ongeveer 6 uur korter duurt dan het tropische jaar. Om te voorkomen dat de 



seizoenen, die vast aan het tropisch jaar verbonden zijn, te veel in een jaar verschuiven, wordt elke 
4 jaar een correctie toegepast (met uitzondering van de eeuwjaren die geen veelvoud van 400 zijn). 
Op 13 februari Sluiterkesdag 
Deze traditie verdwijnt stilaan. Velen onder u zullen dit gebruik van vroeger nog wel kennen..... Op 
deze dag mocht iemand worden buitengesloten of opgesloten. Het zogenaamde slachtoffer werd 
pas vrijgelaten wanneer hij of zij beloofd had de zogenaamde daders te zullen trakteren. 
Oorspronkelijk werd het zowel door kinderen als door volwassenen gedaan. Leerkrachten werden 
ook het doelwit en wanneer deze buiten de klas werden gesloten, moest deze eerst beloven geen 
huiswerk te zullen geven die dag. Men noemt dit ook nog “Iemand Thomassen”. Den eersten dag 
sluit men de moeder: uit ’t is Wijvekenszondag; den tweeden den vader: ’t is Mannetjesmondag; 
den derden de dochters: ’t is Meisjesdijsendag; den vierden de zoons: ’t is Knechtjeswijsendag. 

Gaan we een volledig zachte winter beleven? 
Het lijkt erop dat we deze winter gaan doorkomen met amper winterse toestanden. Het heeft ooit 
anders geweest. Onderstaande foto van de Wereldbekerwedstrijd veldrijden in december 2010 in 
Kalmthout toont ons het gure winterweer dat we toen kende! Twee jaar na elkaar moest Wielerclub 
Bosduin organiseren tijdens dergelijke winterse toestanden, dat was van het goede teveel! Het was 
dan ook de aanleiding om het einde van het Internationale veldrijden in Kalmthout in te luiden. 
 

 
 
 

“Heide vertelt” is een tijdelijke uitgave, gestart als BIN-initiatief tijdens de corona-
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