
 

 

 

Dokwerkers die de haven van Antwerpen en ook Heide hielpen 
vrijwaren! 
François Overlaet bezorgde ons een artikel, vrij lang, wat handelt over de wapenfeiten van Raymond 
Gillebert en het “universitair peloton”, we gaan jullie mee laten genieten van dit verhaal in een paar 
afleveringen. François kon dit artikel samenstellen met hulp van zoon Thierry Gillebert en van Hugo 
Vermeiren: 

De weerstanders onder leiding van Eugène Colson en 
Raymond Gillebert hielpen samen met de geallieerden 
de haven van Antwerpen en ook Heide te vrijwaren. 
Raymond Gillebert was bekend in mijn opvangfamilie 
Hendrickx die hem ‘Oncle Raymond’ noemde met een 
bepaalde tederheid en hoogachting, « want hij had de 
dynamietladingen die de Duitsers in de haven geplaatst 
hadden onschadelijk helpen maken… » Maar hijzelf was 
en bleef zeer eenvoudig en bescheiden, een ‘legende’... 
Raymond Gillebert werd geboren in Antwerpen op 6 juli 
1923. Hij studeerde op het Onze-Lieve-Vrouwe-College 
te Antwerpen en begon nadien studies geneeskunde; 
maar de oorlog dwarsboomde die plannen. De Jezuïeten 
hadden de gewoonte daar aan al hun studenten steeds 
boven elk proefwerk als opdracht te schrijven: « Ad 
majorem Dei gloriam. » (tot meerdere glorie van God). 
Alle studenten en professoren dienden ‘s morgens de 
heilige mis bij te wonen en ‘s zaterdags was er een half 
uur vrije biechtgelegenheid. In die tijd waren wij nog 
allen Christelijk en kerkelijk. Er was op het O.L.V.-College 
ook een belangrijke scoutsgroep met een Jezuïet als 
aalmoezenier… Daar werd de traditie van een Christelijke 
‘scoutsbelofte’ in ere gehouden: « Devant tous je 
m’engage en fier chrétien, … Je veux T’aimer sans cesse, 

de plus en plus. Protège ma promesse Seigneur Jésus! » De Jezuïeten van Antwerpen promoveerden 
ook de reputatie van de ‘Metropool’ en met fierheid de Antwerpse haven ‘een van de belangrijkste 
ter wereld’…! Immers hun studenten werden verondersteld allemaal hogere studies te doen en later 
belangrijke posten in het land, en in de stad, te bekleden… Ze wakkerden de vaderlandsliefde aan 
en de eerbied voor de Koning. Misschien heeft Raymond Gillebert in de klas van mijn vader gezeten. 
Mijn vader, Aloïs Overlaet, was titularis van het eerste jaar middelbaar. Hij heeft mijn vader zeker 
gekend. Er waren waarschijnlijk ook meerdere leden van het ‘Universitair peloton’ onder zijn oud-
leerlingen. De ouders van Raymond bezaten een buitenverblijf in de Doornenlaan 6, in Kapellenbos. 
Als zij daar verbleven gingen zij waarschijnlijk ook, zoals heel mijn familie dat deed, naar de 
zondagsmis in de kerk van Heide. Dat maakt dat ikzelf eveneens, onder andere als oud-leerling van 
het O.L.V.-College, me betrokken voel door de wapenfeiten van Raymond Gillebert en die van zijn 
‘Universitair Peloton’. Ik was 9 jaar toen in oktober 1944 een jonge soldaat bij ons thuis, in de 
Kapellenboslei n° 10, op een avond kwam aankloppen. Daarover nog wat verder. Dankzij de 
getuigenissen van zijn kinderen en de officiële documenten die Hugo Vermeiren - een van hun 
vrienden uit Berendrecht - me bezorgden, kon ik met groeiende verbazing me inleven in die 
heldhaftige maar ook dramatische belevenissen van ‘oncle Raymond’ en zijn ‘Universitair peloton’ 
tijdens de bevrijding. 
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(In het cursief lassen wij de historische gebeurtenissen in die belevenis, in het kort overgenomen uit 
verschillende officiële archieven.) 
Oorlogsjaar 1943 
(Uit het archief van Paul Meeùs, een medelid van het ‘Universitair peloton’): « In 1943 beslist de 
bezetter dat de eerstejaarsstudenten van de universiteiten zes maanden in de wapenfabrieken 
dienen te werken als bijdrage tot de oorlogsinspanning van Duitsland. Velen hebben de moed te 
weigeren. Een van hen, Raymond Gillebert, die de clandestiene pers helpt verspreiden, is tevens 
bekend voor zijn leiderschap. Zijn vader Louis Gillebert, die eerder nog met een zeilschip rond de 
Kaap Hoorn had gevaren, was kapitein op een schip van de CMB dat in konvooien goederen voor de 
geallieerden van Zuid-Amerika naar Engeland vervoerde. Zijn schip was tweemaal getorpedeerd 
geweest. De eerst maal (per vergissing) door een geallieerde torpedo, de tweede maal door een 
Duitse U-boot. Tweemaal sprong hij als laatste - met zijn hond - in het ijskoude water. Louis Gillebert 
zelf kon gelukkig gered worden door een escorteschip. Die berichten werden doorgestuurd aan de 
familie in Antwerpen langs de Compagnie Maritime Belge. Volgens Alice Gillebert-Claeskens heeft 
dit Raymond gemotiveerd om kordaat kamp te kiezen en actie te ondernemen tegen de bezetter. 

Mei 1944: HET ONTSTAAN VAN HET ‘UNIVERSITAIR PELOTON’  
Verkennings-opdrachten en spionage 
Thierry Gillebert, een van zijn zonen: “De idee van weerstand broeide bij de jongeren. Mevrouw 
Maria-Theresia de Moor-Van Sina, zelf een verzetsvrouw, bracht in haar zestiende-eeuwse woning 
(huis Salvator, Ambtmanstraat 3-5, Antwerpen) de vrienden van haar zonen samen, overwegend 
oud-studenten van het O.L.V.-College. Om onder te duiken moesten de jonge mannen naar de 
Feldcommandantur om valse papieren op te halen, die door een Vlaamse verzetsman van de 
administratie waren klaargemaakt. De papieren vermeldde dat zij hun bijdrage tot de 
oorlogsinspanning vervuld hadden - met andere woorden - in Duitsland hadden gewerkt. Ze stonden 
daar met een bevend hart, doodsbang om ontmaskerd te worden en terechtgesteld, zei Raymond 
Gillebert tegen zijn kinderen. Zij kregen hun valse papieren. Dit kwam tientallen jaren na de feiten 
aan de oppervlakte. Raymond Gillebert wou af geraken van een heldenstatus, die hij dacht 
onwaardig te zijn. Hij drong in 1974 aan om, ten huize de Moor- Van Sina, aan allen bekend te maken 
hoe de deelname aan de weerstand gebonden was aan het eerder bekomen van valse papieren om 
tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. Geen romantische held, maar een meer bescheiden 
pragmaticus.” Nota: Maar wij kunnen slecht oordelen na oorlogstijd.  Wat? Bommen fabrikeren die 
later duizenden slachtoffers gaan maken? Geen kwestie van! Zoals mijn broer Aloïs Overlaet (die 
Raymond misschien eveneens gekend heef tijdens zijn collegejaren) doken zij onder. Maar bij elke 

controlepost, of opgepakt op straat door het ‘dievenkarreke’ van 
de Gestapo, riskeerden zij in een Duits wapenfabriek te belanden. 
Waar velen honger en stress kenden of omkwamen… Mijn broer  
Aloïs is er op het nippertje aan ontsnapt. Op het einde van de 
oorlog werden mijn twee oudste zusters Irene (21) en Agnes (19) 
door  de Gestapo eveneens opgeëist om in een Duits wapenfabriek 
te gaan werken. Gelukkig is het er nooit van gekomen. Dat heeft 
mijn moeder, met haar hartziekte, haar leven verkort… Later 
bracht mevrouw de Moor-Van Sina, Raymond Gillebert in contact 
met Eugène Colson. Eugène Colson benadert Raymond Gillebert 
en zijn kameraden die zijn ondergedoken. Eugène Colson 
(codenaam ‘’Harry’’), afkomstig van Charleroi, was zeekapitein en 
overleefde de keldering van zijn schip voor Duinkerke in 1940. 
Vanaf 1941 wordt hij lid van de clandestiene inlichtingsdienst 
‘Bravery’ en werkt hij daarvoor in de Antwerpse haven. Hij zet daar 
een verzetsgroep op poten die later de ‘’Havenafdeling van de 

Nationale Koningsgezinde Beweging (NKB)’’ zal worden die moet instaan voor de vrijwaring van de 
haven. Eugène Colson bouwt in de NKB een sterke relatie op met Raymond Gillebert. In mei 1944 
verzoekt hij Raymond een groep medestudenten te vormen voor de weerstand. Paul Meeùs : 
« Raymond Gillebert engageert zich dadelijk. Hij neemt daarvoor contact op met Marc van der 
Mensbrugghe met wie hij tijdens de bezetting een paramilitair kamp had bijgewoond in de 
Ardennen. U weet: oefenen in granaatwerpen met bakstenen en wat weet ik al meer. ‘Colonel 
Harry’ (oorlogsnaam van Colson) benoemt Raymond als een van zijn luitenants (codenaam 
‘luitenant François’) en stelt hem voor patrouilles te vormen; die worden ‘secties’ genoemd in de 
weerstand. De verschillende sectie-oversten (sergeanten genoemd) zijn Paul Meeùs, Jan de Moor, 
Jacques De Cooman en John Wattel. Elke sectieoverste zorgt voor de aanwerving voor zijn sectie en 



reeds na enkele weken is het ‘Universitair peloton’ gevormd en bestaat uit 52 leden waarvan het 
grootste deel oud-scouts zijn (nvdr. : meestal oud-studenten van het Onze-Lieve-Vrouwe-College 
van Antwerpen.) Paul Meeùs: « Onze kameraadschap was onaantastbaar. Wij hadden de vaste wil 
onze idealen ten dienste te stellen van de gemeenschap, zeker in deze moeilijke oorlogsperiode. In 
de N.K.B was er ruimte voor initiatief. Wij werden opgeleid voor het uitvoeren van gewapende 
acties, sabotagedaden, observatie en verkennings-opdrachten… Als scouts hadden wij immers 
allerlei verkenningstechnieken en andere bruikbare disciplines aangeleerd. Zo werden alle anti-
tank-installaties van de Duitsers tussen de forten (de huidige ring) rondom de stad Antwerpen in 
kaart gebracht en overgemaakt aan de geallieerden. Elke sectie neemt de verantwoordelijkheid op 
zich voor een ganse sector. Dat levert onmisbare informatie op. » Raymond Gillebert profiteert van 
zijn buitenverblijf in Kapellenbos om daar eveneens alle adressen van de villa’s te noteren waar 
Duitse soldaten zich hebben genesteld. Andere pelotons van Colson, die uit dokwerkers bestonden, 
brachten de dynamietladingen en de elektrische circuits in kaart, die bedoeld waren om strategische 
delen van de Antwerpse haven te doen ontploffen bij een nakende bevrijding. De haven mocht in 
geen geval door de Geallieerden gebruikt worden. 
(tot daar deze inleidende bijdrage van François Overlaet, Foto 1: overlijdensbericht van Raymond 
Gillebert, Foto 2: beeld voorstellende Eugène Colson op het Heidestatieplein. Volgende week gaan 
we verder met de bevrijding van de Antwerpse haven) 

Rooversplaag in Kalmthout! 
Een nachtwacht wordt ingericht (uit het boek: Calmpthout 20 jaar onder Fransch bewind) 
Zoals in vorige eeuwen was onze streek onveilig, het was altijd gewaagd zich ’s nachts of in het 
donker op de baan te begeven. Ten alle tijden werden er maatregelen genomen om de rooversplaag 
tegen te gaan en te beteugelen, doch wat men ook deed het “janhagel” bleef altijd voortbestaan. 
De perfect vestigde hierop de aandacht van het gemeentebestuur en verzocht de raad een 
reglement voor te leggen betreffende het inrichten van een nachtwacht. Dit reglement (opgesteld 
in het Frans) werd door de “municipale raad” (gemeenteraad) goedgekeurd in de zitting van 23 
januari 1801. Wij geven de bijzonderste bepalingen van dit besluit weer: 

1. Ten einde te waken over de veiligheid van personen en eigendommen zullen bij avonduur 
een zeker aantal burgers een ronde maken. 

2. Dit aantal mag de 26 niet te boven  gaan. 
3. Er zullen één kapitein en 6 luitenanten aangesteld worden, die onder toezicht van de Maire 

(burgemeester) het bevel zullen nemen van de patrouilles. 
4. Dagelijks uitdeling van de wapens in de zomer om 8u of 9u ’s avonds en 

in de winter om 5 uur. Deze moeten ’s morgens terug ingeleverd worden. 
Nalatigen zullen aanstonds daartoe gedwongen worden. 

5. Voorlopig kan niemand tot die dienst gedwongen worden 
6. De vredelievende burgers en de eigenaars worden verzocht onderling 

overeen te komen om een lokaal ter beschikking van de wachten te 
voorzien. 

7. De bevelhebber van de wacht moet drager zijn van dit besluit, alsook een 
lijst met de namen van zijn mannen die werden aangezocht. Hij moet de 
stukken tonen aan de patrouillerende linietroepen, de gendarmerie, 
enz.. 

8. Verslag van wat is voorgevallen tegen de openbare rust moet langs de 
opgaande weg aanstonds overgemaakt worden aan de Maire en de 
onderperfect. 

9. De patrouilles mogen slechts in uitzonderlijke gevallen het grondgebied 
van de gemeente overschrijden. 

10. Ingeval vastgesteld wordt dat een misdadiger zich in een huis schuil 
houdt moet de bevelhebber het huis doen sluiten, de huiszoeking verboden zijnde door de 
constitutie der wetten, slechts in geval van brand, overstroming of wanneer binnenshuis 
daartoe verzocht wordt mogen de wachten het huis binnendringen. 

11. Zonder ordonnantie mag geen wacht het huis van de particulier betreden. 



12. De Maire geeft de perfect de namen op van hen die zich vrijwillig voor de dienst hebben 
opgegeven. 

13. De Gendarmerie, de Linietroepen en alle agenten van de openbare macht zijn verzocht de 
nachtwachten bij te staan en te eerbiedigen. 

14. Ingeval van samenwerking met de militaire macht neemt deze het opperbevel. 
15. Er zal een exemplaar van dit reglement overgemaakt worden aan de kapitein en de 

bevelhebbers der wachten, alsook aan de Gendarmerie en  aan de perfect 
Het reglement werd ondertekend door G. Goossens (secretaris-griffier) en P.J.Van Beringhen 
(Maire) 
Vervolgens werden benoemd: G. Capiteyns tot Kapitein, Achterbroek onder zijn gezag hebbende. 
Als luitenanten: J.B. Van Thillo (1ste wijk: ’t Dorp en de Zwarte Heuvel) Nicolaas Van Broeckhoven 
(2de wijk: Vogenzang, Kerkeneind en Heikant) Cornelis Palinckx (3de wijk: Kruisstraat, Stakenboom, 
Foxemaat, Heiken en Witgoor) Jacobus Claessens (4de wijk: Achterbroek, Handelaar, Zwanenberg en 
De Greef) Jan Van Laerhoven (5de wijk: Nieuwmoer) Pieter Goossens (6de wijk: Moerkant)  
Van Heide was toen blijkbaar nog geen sprake! 
(uit het boek Calmpthout, 20 jaar onder Fransch bewind van Désiré Boen, omgezet in de huidige Nederlandse 
taal, afbeelding: uniform van een gendarm rond 1800; het woord Janhagel staat voor “gepeupel”(tuig/volk), 
voor het eerst gebruikt in1650)  

De winnares van één kilo Leonidas pralines! 
Deze week ging Clarie Verpraet langs bij 
de zaak Leonidas in de Heidestatiestraat 
om daar één kilogram pralines in 
ontvangst te nemen. Zij won de 
wedstrijd welke was afgedrukt in ons 
krantje twee weken geleden. Laat het 
smaken! 

Leonidas ’t MEIKLOKJE 
Heidestatiestraat 28 

2920 Heide 
www.leonidas-tmeiklokje.be 

Open atelier bij beeldhouwer Erik Legrand 
Enkele weken geleden was Heide vertelt 
te gast bij Erik Legrand. Toen al kondigden 
Ester en Erik Legrand-Koppijn aan dat zij 
deelnamen aan “open atelier”. Het atelier 
bevind zich Bakkersdreef 27, in Heide op 
de site van de voormalige steenbakkerij 
en de oude kleiafgraving, de afgesleten 
sporen hiervan zijn nog zichtbaar in het 
landschap en in de beeldentuin. In het 
atelier met oven creëert Erik beelden in 
terracotta en keramiek. Je ziet echter ook 
zijn veelzijdigheid met (tuin)sculpturen in 
diverse metalen. Elk beeld met 
menselijke of dierlijke uitstraling, maar 

steeds symbool voor emotie, al dan niet dubbelzinnig, parodiërend, verwijzend,… Iedere bezoeker 
zal aangenaam verrast zijn van de beeldentuin en het atelier in de groene omgeving met 
waterpartijen, overdekte galerij en knus atelier. De toegang is gratis en vrijblijvend. Het parcours is 
mindervalide-vriendelijk. Fietsenstalling wordt voorzien op de oprit. Open atelier gaat door op 
zaterdag 7 en zondag 8 mei, telkens van 10u tot 17u. 

 



Inschrijven voor het kampioenschap van Kalmthout wielrennen! 
Weldra komt het Kampioenschap van Kalmthout 

Wielrennen er weer aan! Zondag 29 mei vanaf 14 zal het 

spektakel te beleven zijn in het centrum van Kalmthout 

met vertrek en aankomst ter hoogte van Zonnedauw. 

Door corona hebben de Kalmthoutse renners de twee 

voorbije jaren geen kampioenschap kunnen betwisten. Zij 

zijn er dan ook op gebrand om dit nu wel mee te doen.  

Hiernaast zie je de affiche die eerstdaags in het straatbeeld 

zal verschijnen. Het kampioenschap is een organisatie van 

de gemeentelijke sportdienst in samenwerking met 

wielerclub Wieka VZW. 

Renners die willen deelnemen moeten wel vooraf 

ingeschreven zijn en dat kan enkel elektronisch via de link 

www.kalmthout.be/kampioenschap en dit voor 

donderdag 26 mei. 

De voorwaarde om deel te nemen: minimum 16 jaar oud 

zijn en als inwoners van de gemeente Kalmthout 

ingeschreven zijn! 

De gezinskilometer werd in 1970 gelanceerd! 
“Sport voor allen”, onder die noemer werd begin de jaren ’70 getracht om iedereen, jong en oud, 

aan sport te laten doen. Ook de “bond voor grote en jonge gezinnen” lanceerde hiervoor een idee: 

de gezinskilometer. In Kalmthout pikte Heikant-sport en Turnkring Crescendo hierop in. Zij 

organiseerden op 31 mei  1970 voor het eerst een gezinskilometer. In de Foxemaatstraat ter hoogte 

van café Den Driehoek, het lokaal van Heikant-sport, werd deze 

activiteit ingericht. Er werd juist geteld 1 kilometer afgemeten 

en vier leden van een zelfde gezin moesten samen deze afstand 

lopen. De eerst liep 100 meter, de tweede 200 meter, de derde 

300 meter en de vierde 400 meter. Men kon binnen het gezin 

zelf kiezen wie de kortste en wie de langste afstand liep, het 

moest wel gaan om vader, moeder en twee kinderen. Voor de 

eerste editie in 1970 schreven er 20 gezinnen in. De Fanfare 

Vlijt en Eendracht zorgde voor de muzikale omkadering. Het 

jaar nadien verhuisde de gezinskilometer naar het 

voetbalterrein van Heikant sport (dit was gelegen in het Scheel 

achter de toenmalige kippenkwekerij De Strooper). Deze 

gezinsactiviteit werd tot en met 1977 ingericht, telkens met een andere vereniging of een ander 

thema: 1971 in het kader van “Sportiva”; 1972 met de KWB Kalmthout-centrum; 1974 in 

samenwerking met de fanfare Vlijt en Eendracht; 1975 met als thema “Kalmthout sportgemeente”; 

1976 in samenwerking met Bezemheide-sport en in 1977 werd dit ingericht in de wijk Achterbroek.  

Dergelijke activiteit, welke in de jaren ’70 vooral de sportiefste gezinnen aantrok waarbij ook vader 

en moeder aan sport deden, zou in de huidige tijd zeker voor herhaling vatbaar zijn. Was dit 

misschien de voorloper van het atletiekgebeuren in Kalmthout? Ook de accommodatie (openbare 

weg of een voetbalterrein) zou nu, met de mooie atletiekpiste op de sportvelden Heikant, heel wat 

idealer zijn om een dergelijke activiteit te organiseren!  Wie weet komt dit ooit nog terug!  
(bron: 20 jaar Heikant-sport. Foto van de initiatiefnemer, toenmalig  schepen voor sport Gaston Stevens) 

 

http://www.kalmthout.be/kampioenschap


Jaro spandoek kondigt event aan! 
De affiches hangen en de spandoek van 

“bedankt Jaro” wordt tijdens de komende 

evenementen in Kalmthout zichtbaar 

opgehangen. Stilaan maar zeker komt de 

datum voor het herdenkingsfeest dichtbij. 

Wij durven onze lezers nu al vragen om deze 

datum te prikken in de agenda en trachten 

een bezoekje te brengen die dag, ofwel in de 

namiddag tijdens de sportactiviteiten op en 

rond Heibos ofwel in de avond tijdens het 

muziekgebeuren! 
Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes  (Paul Witters) 
Week 18 van 2 mei tot 8 mei 2022 
Op 3 mei Jacob de Mindere: Jacobus, zoon van Alfeüs, was 
één van de twaalf mannen die door Jezus werden aangesteld 
tot apostel. In de lijst van de Twaalf Apostelen en de 
evangeliën van Marcus, Matteüs en Lucas wordt Jacobus als 
negende genoemd. In de traditie wordt hij soms Jacobus de 
Mindere (Minor) of de Jongere genoemd, ter onderscheiding 
van die andere apostel met de naam Jacobus, de zoon van 
Zebedeüs (detail uit het laatste avondmaal Jezus met zijn 
twaalf apostelen van Leoanardo Da Vinci) 
Op 5 mei Bevrijdingsdag: De bevrijding in 1945 van de Duitse 
en Japanse bezetters is voor het eerst gevierd in Nederland 
op 31 augustus 1945, toen nog Koninginnedag. Koningin 
Wilhelmina wilde dit feest niet op haar verjaardag en daarop kwam 5 mei in beeld, de dag van de 
capitulatiebesprekingen. In 1946 werd door de regering besloten dat Bevrijdingsdag op 5 mei moest 
plaatsvinden, behalve als deze dag op zondag viel, omdat anders de traditie van de christelijke 
zondagsrust zou verstoord worden. In 1968 werd besloten, ongeacht welke deze dag van de week 
het was, op 5 mei zou plaatsvinden. 
Op 8 mei Moederdag V-dag en Irisfeest (Brussels Hoofdstedelijk Gewest): V-dag (in het Engels 
Victory in Europa, afgekort VE-Day) is de jaarlijkse viering van de overwinningsdag waarop het Nazi- 
Duitsland op 8 mei 1945 officieel capituleerde. In de voormalige Oostbloklanden wordt 9 mei als 
Dag van de Overwinning gevierd omdat door het lokale tijdsverschil de capitulatie in de Sovjet-Unie 
de volgende morgen inging. Deze 8 mei was tot 1974 een officiële feestdag in België om de 
capitulatie van nazi-Duitsland te vieren. De herdenking van de Tweede Wereldoorlog maakt deel uit 
van de Wapenstilstandsdag op 11 november. Er 
zijn in de jaren na 2000 stemmen op gegaan om 
van V-dag opnieuw een feestdag te maken. Op 4 
mei 2007 is door de Brusselse overheid besloten 
om deze feestdag eventueel ook als een feestdag 
te beschouwen, maar alleen in Brussel. 
Overheden hijsen op V-dag de vlag. En Brussel 
viert zijn feestdag van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Op 8 mei ook viering van commerciële 
Moederdag in Vlaanderen, proficiat aan alle 
mama’s, moekes, moedertjes! 
 
 



Chiro SIJO dankt! 
 “Zaterdag 23 april was het een gezellige drukte aan onze Chiro-lokalen in 
de Vredelaan. Een springkasteel, 
vrolijk geschminkte kinderen, 
een fris pintje, een overheerlijke 
pannenkoek, een optreden van 
de muziekkapel, een stralend 
zonnetje, …. onze dag kon niet 
stuk. Bedankt aan alle 
aanwezigen, aan alle helpers en 
aan de muziekkapel om er zo’n 
schitterende dag van te maken!” 
  
(ingezonden door Leen Francken, 
Chiro SIJO  Heide) 
 

 

Uit de oude doos: 
 

 
Internationale veldrit ‘Vlaamse industrieprijs Bosduin” in 2004, foto genomen bij het aankomen aan 

 de zandbak, een plaats waar zich altijd wel wat volk positioneerde! 
 
 

Heide vertelt” is een tijdelijke uitgave, gestart als BIN-initiatief tijdens de corona-
periode. Verschijnt wekelijks digitaal op 
zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 
58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen 
via de website www.binkalmthout.be  
 

http://www.binkalmthout.be/

