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75 jaar harmonie “Bos en Hei”: over het prille begin!
Zopas vierde de Harmonie “Bos en Hei”, Heide-Kapellenbos haar 75 jarig bestaan. Het begon
allemaal in 1947. In de woonkamer van Jef Brosens in de Bevrijdingslei werden de wensen van de
stichters, Louis Scheepers, Jef Ossenblok, Adriaan Beyers, Schrauwen en Jef Brosens zelf,
werkelijkheid. Gezien het prille begin gingen de eerste repetities ook door in de woning van Jef
Brosens. Karel Elst werd aangezocht om muziekmeester te zijn en Pastoor De Preter werd ingelijfd
om de groskes te slagen. Na enkele jaren werd de groep ook erkend door de gemeente en kwam er
de verplichting bij om de 11 november-viering mee op te luisteren. Om de nodige centjes in kas te
krijgen werd er verschillende jaren naeen een tent geplaatst aan het station in Heide waar dan een
Vlaamse kermis plaats had. Dit ging gepaard met het optreden van verschillende harmonies uit de
buurt. ’s Avonds was er dan een groot bal, een frituur in eigen uitbating zorgde voor de hongerige
magen. Ook het Sint-Niklaasfeest was iets dat jaarlijks terugkwam, de kinderen van de muzikanten
en ere-leden werden met wat lekkers bedacht. Deze tocht was vermoeiend, er waren ook nogal
wat ere-leden in Kapellenbos en daar werd Sint Niklaas en zijn gevolg hartelijk ontvangen. De tocht
van de harmonie, spelend op hun instrumenten, naar Heide liep niet altijd
zo vocaal meer! Vanaf het prille begin waren de broers van Adriaan Beyers
samen met hun vader, die vlaggendrager was, bijzonder actief bij het
muziekgebeuren. Later werd deze rol stilaan overgenomen door de familie
Boden. Eind de jaren ’50 mochten ook meisjes bij aansluiten. Maria
Brosens was de eerste, zij kreeg al vrij kort erna gezelschap van Gerda
Anthonissen, Rosette Janssens en Jacqueline Verleysen.
Wie harmonie “Bos en Hei” aan het werk wil zien krijgt de gelegenheid
nu zaterdag 14 mei. In het kader van “bedankt Jaro” zal de Harmonie om
17u30 het bonte gezelschap begeleiden naar het voetbalplein naar het
plein voor de kleuterschool op het Heidestatieplein, vanaf 18u en dit tot
19u, geven zij daar een concert. Jaro was een spelend muzikant van de
harmonie.
(bron: Maria Brosens, Withoeflei, dochter van de eerste voorzitter Jef Brosens)

Dokwerkers die de haven van Antwerpen en ook Heide hielpen
vrijwaren! (deel 2)
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 BEVRIJDING VAN ANTWERPEN
Na een snelle opmars staan de geallieerden voor de stad Antwerpen. Enkele leden van het
‘Universitair peloton’ riskeren zich ‘s nachts op straat spijts het Duits uitgaansverbod. Zij
ontwapenen in het donker twee Duitse officieren, ze sluiten ze op en leggen ze op de rooster om er
zoveel mogelijk inlichtingen van los te krijgen. De geallieerden staan nu direct in contact met Eugène
Colson. Stolberg, de Duitse commandant voor Antwerpen, heeft geen elitetroepen ter beschikking:
hij moet het doen met Duitse soldaten die door allerlei medische problemen niet inzetbaar zijn voor
het front, Vlaamse Wachters en Oost-Europese anticommunisten! Hun coördinatie loopt fout.
Gelukkig was in Antwerpen zelf geen Waffen-SS divisie opgesteld zoals in Nederland. 4 september
1944 om 14 uur: de eerste Britse infanterie-eenheden bereiken de stadsrand. Doelwit: de Duitse

commandopost in het Stadspark. De Duitsers hebben geen pantserafweergeschut meer. Het
‘Universitair peloton’ verzamelt zich die dag voor het stadhuis. De contacten met de geallieerden
worden nu onmiddellijk geconcretiseerd. De eerste opdracht is: zo gauw mogelijk aan wapens
geraken! Paul Meeùs: « Een sectie van het ‘Universitair peloton’ overvalt een slecht verdedigde
kazerne in Berchem en bevoorraden er zich met achtergelaten wapens : Mauser geweren, Italiaanse
carabines, Schmeisser-mitrailletten, twee Spandau-machinegeweren en later zelfs een 40 mm
kanon met als bedieners enkele Duitse soldaten, in feite Russen die verplicht ingelijfd waren in het
Duitse leger en maar al te gelukkig waren zich te keren tegen de Duitsers. Nu konden wij de vijand
echt gaan bevechten met zijn eigen wapens. »
Een eerste gelukte samenwerking met de dokwerkers
16 uur: de Duitsers slagen erin om de Royerssluis gedeeltelijk te beschadigen. Maar zeshonderd
verzetslui geleid door Eugène Colson (‘Harry’) en waaronder het ‘Universitair peloton’ van Raymond
Gillebert (‘François’) kunnen de meeste basculebruggen veroveren. 17 uur: hevige strijd rond het
Stadspark. Na confrontaties op de Meir en in het Stadspark hebben de bevrijders al snel de controle
over het centrum terwijl de uitzinnige menigte de straat optrekt. 19 uur: de Britten stoppen hun
opmars aan het Albertkanaal. In allerheil graven de Duitse gevechtseenheden zich in ten noorden
van het Albertkanaal. Dat is een slechte zaak voor Merksem en Ekeren. 20.30 uur: Stolberg
capituleert. In de stad heerst chaos. Mensen feesten én plunderen (onder meer de woning van
collaborerend burgemeester Jan Timmermans). Echte en
vermeende collaborateurs worden opgesloten in de
Begijnenstraat, de kazerne van Berchem en de
dierentuin. 22 uur: de laatste Duitsers geven zich over, er
worden er 6.000 krijgsgevangenen gemaakt. De Britten
stoppen aan het Kattendijkdok en lassen twee dagen rust
in. Marc Groetaers van het ‘Universitair peloton’ wordt
diezelfde dag reeds gekwetst in de Oude Leeuwenrui
(Marc was een klasgenoot van Raymond met wie hij een
hartelijke vriendschap onderhield) en Jean Caeymaex
eveneens aan het huis van Jacques De Cooman. De leden
van het ‘Universitair peloton’ leren nu snel – want de tijd dringt - hoe hun buitgemaakte wapens te
bedienen en op te poetsen, alsook hun munitievoorraad te beheren. Paul Meeùs: « In bepaalde
delen van de ondergrondse Antwerpse ruien houden wij schietoefeningen. Als uniformen dragen
we een bruine muts, scoutshemd, lange broek… Op het einde van die dag is gans het ‘Universitair
peloton’ paraat om de bevrijding van de stad verder te zetten samen met de Geallieerden. »
EEN MISSIE GECOORDINEERD MET DE GEALLIEERDEN
Op 5 september wordt de stad vanuit Merksem beschoten. Het ‘Universitair peloton’ krijgt de taak
zich naar Merksem te begeven, want daar worden nog schoten gehoord ter hoogte van de brug over
het Albertkanaal langs het Sportpaleis. Bij het zien van gedode burgers nabij de fabriek De
Beuckelaer - dat waren zeker burgers die gedood waren toen ze zich naar de brug over het
Albertkanaal begaven – gaat een lid van het ‘Universitair peloton’ de hulp inroepen van de
Geallieerden. Hij komt na korte tijd terug met een groep van twee Shermantanks en drie Brencarriers (Essex Scotisch Canadians, van Luitenant-Kolonel Mac Annae). Aangekomen aan de
IJzerlaan worden ze ontvangen door Duitse kogels vanuit de berm van de spoorweg. François
Mertens wordt zo gekwetst op de IJzerlaan. De twee Shermantanks begeven zich naar de brug
gevolgd door het ‘Universitair peloton’ terwijl de Bren-carriers de positie beschermen van andere
leden van het ‘Universitair peloton’ die zich opgesteld hebben links van de brug. De twee
Shermantankts stoppen juist voor de brug over het kanaal omdat ze weten dat er een Duits kanon
hen opwacht. Op dat ogenblik, 11 uur, dynamiteren de Duitsers daar de brug over het Albertkanaal.
Een enorme knal. Philippe Wijnen wordt daar gekwetst. Het ‘Universitair peloton’ neemt echter 3
Duitse soldaten gevangen die ze opsluiten in de kazerne van de Begijnenvest. Daarmee beëindigt
het ‘Universitair peloton’ haar eerste deelname in de vuurlijn aan de bevrijding van de stad
Antwerpen. Nadat enkele Duitse soldaten aan de elektriciteitscentrale naast het Albertkanaal
werden gedood, namen er op 6 september Duitse SS-eenheden bloedig wraak, door 22 arbeiders
een voor een door een gat in de muur van de elektriciteitscentrale naar buiten te sleuren en ze langs
de straatkant in koelen bloede neer te schieten.
DE VRIJWARING VAN DE HAVEN VAN ANTWERPEN
Het dynamiteren van de bruggen over het Albertkanaal is een flinke waarschuwing dat de Duitsers
eveneens de haven zullen opblazen. De tijd dringt. Op 6 september 1944, zeer vroeg in de morgen,
krijgt het ‘Universitair peloton’ de opdracht zich naar de haven te begeven. Zij gaan er een kleine

eenheid van Britse soldaten en de dokwerkers van de NKB helpen. De Engelsen nemen plaats aan
de rand van de dokken, maar wagen zich niet ver in de haven zelf, de Duitsers zouden immers de
dokken kunnen dynamiteren! Ze ondersteunen ‘Harry’ en zijn
weerstanders die overal de dynamietladingen weten zitten. De
dokwerkers zouden de draden naar de ladingen doorknippen,
geruggesteund door de gewapende Britse soldaten en het
Universitair peloton van de NKB. Het ‘Universitair peloton’ komt
in de haven aan met hun wapens, waaronder twee Duitse
Spandau-mitrailletten in aanslag. Alles is er vreselijk kalm… Ze
beschermen de 300 dokwerkers, door ‘Harry’ als weerstanders
gevormd, die met grote kniptangen de draden beginnen door te
knippen van de dynamietladingen die de Duitsers overal geplaats hadden om de haven onbruikbaar
te maken. Er valt geen Duitse soldaat te bekennen, een bewijs dat die op het punt staan de haven
te vernielen. Op het ogenblik dat het ‘Universitair peloton’ achter de hoek van de graansilo’s
verschijnt ontploffen er enkele obussen, gelukkig zonder
slachtoffers. Rond de middag komen ze aan nabij de installaties van
de Mercantile Marine Engeneering. Een beetje daarna ontvangen
de secties 1 (van ‘sergeant’ Paul Meeùs) en 2 (van ‘sergeant’ Jan de
Moor) onder leiding van ‘luitenant’ Raymond Gillebert, de taak de
Kruisschanssluis te vervoegen. De kruisschanssluis ligt op ongeveer
8 km vanaf hun vertrekbasis. Zij krijgen het bevel de Kruisschans te
verdedigen ten allen prijzen. Ze zijn begeleid door enkele Engelse
soldaten van het Royal Hamilton Licht Infantery onder leiding van
Luitenant Guy De Groseiller. Alles lijkt er kalm. Ondertussen doen
de dokwerkers hun gevaarlijk werk. Rond de Kruisschanssluis is er
buiten de ophaalbruggen noch kraan noch silo waarachter zij
kunnen schuilen. Ze bemerken daar dat Duitsers opduiken die de
Schelde met bootjes oversteken vanuit Doel naar Lillo. De Duitsers
vallen aan met een spervuur van lichte wapens en 20 mm obussen.
De Duitsers hebben de haven echter niet onbruikbaar kunnen
maken. Ze hebben wellicht op de rode knop geduwd om de
dynamietladingen te doen ontploffen…, te vergeefs. Het was op
het nippertje, dankzij de moed van de weerstanders…! De Duitsers
trachten de Kruisschans te heroveren. Een Engelse soldaat valt daar
in het water en riskeert er te verdrinken. Michel Gerling stond naast Raymond Gillebert achter een
berm. Het schieten was opgehouden. Zij dachten dat de Duitsers hun stelling verlaten hadden.
Michel Gerling richt zich op om te kijken en krijgt meteen een kogel door het hoofd. Van het
‘Universitair peloton’ worden aan de Kruisschans Michel Gerling en Georges Boost gedood. Jacques
Roels en Charles Bioul worden er gekwetst. De Engelse officier beslist dat ze zich moeten
terugtrekken aan de westkant van de sluis. Dat gaat niet zonder gevaar want de Duitse projectielen
weerkaatsen op de Kruisschansbrug maar kwetsen daar gelukkig niemand. Paul Meeùs: « Er is
slechts één uitweg, namelijk dwars door een perceel lopen waar Duitsers mijnen gelegd hadden. Dit
was kenbaar gemaakt door een bord. Ik beslis dat wij het moeten wagen en ik waag het met grote
sprongen. De anderen moeten hun voeten op dezelfde plaats zetten als ik ten miste er
ongeschonden uitkom. Ons waagstuk lukt! Ongedeerd bereiken wij de Engelse stelling. Van toen af
noemen de Geallieerden onze groep ‘’The suicide squadron’’ (het zelfmoordcommando).
Uiteindelijk valt de haven ’s avonds gelukkig volledig ongeschonden in geallieerde handen. » Bij het
begin van de avond wordt het ‘Universitair peloton’ vervangen door Canadese infanteristen. De
haven is bevrijd. Zij is spijtig genoeg nog enkele maanden onbruikbaar want de Duitsers blijven de
monding van de Schelde vanuit Vlissingen controleren en zo het havenverkeer onmogelijk maken.
De leden van het ‘Universitair peloton’ hebben nu de tijd om samen met de familieleden de uitvaart
en de begrafenis van hun gesneuvelde medebroeders te verzorgen… en hun gekwetsten te
verzorgen. Het ‘Universitair peloton’ blijft nog enkele weken de kaaien langs de Schelde bewaken
en patrouilleert tussen Merksem en Luchtbal langs de zuidkant van het Albertkanaal.
( wordt volgende week vervolgd. Foto 1: Deze foto bevindt zich in het « Felixarchief » te Antwerpen. Raymond
Gillebert (codenaam ‘Commandant François’) staat half gekeerd tegenover het ‘Universitair peloton’, in het
zwart gekleed met een armband. Zij staan onder het bevel van ‘Harry’ die de graad van ‘Luitenant-Colonel’
kreeg; Foto 2: Een oude foto van de Kruisschanssluis. Zonder deze sluis was het grootste deel van de haven
onbruikbaar. Foto 3: De Kruisschansbrug die na de gesneuvelden en de gekwetsten enige bescherming bood…)

Verkeersmaatregelen en mogelijk wat overlast bij het:
“Bedankt Jaro” event!
Zaterdag 14 mei gaat het evenement “bedankt Jaro” door in Heide. Het is een combinatie van sport
en muziek gebracht door een tiental Kalmthoutse verenigingen. Bij het geheel hoort ook een
wielerwedstrijd voor G-sporters. Het gaat over twee verschillende wedstrijden die kaderen in het
“Kampioenschap van Vlaanderen” voor G-sporters. Het wordt een gemengd gezelschap want naast
de gewone fietsen zal je ook handbikes en tandems in koers zien. Tijdens dergelijke wedstrijden
komen mensen met allerlei handicaps in actie. Het spreekt voor zich dat deze activiteit moet
plaatsvinden op een volledig verkeersvrije omloop. De organisatoren hebben ervoor gekozen om
dit te organiseren op het volgende parcours: vertrek een aankomst in de Vredelaan ter hoogte van
het voetbalveld Heibos, verder via de Koningin Astridlaan, Sint-Lutgardislaan, Antoine De
Preterlaan, Guido Gezellelaan en zo terug naar de Vredelaan. De eerste wedstrijd start al om 13u.
Om die reden is het vanaf 12u verboden te parkeren
in deze straten en ook de bewoners kunnen tijdens die
tijdspanne tot 17u hun woning niet verlaten of er
toekomen (tenzij natuurlijk bij zeer dringende
gevallen). Vanaf 17u wordt in dit gedeelte terug
verkeer toegelaten maar dan wordt er een deel van de
Kalmthoutlaan afgesloten (tussen Heidestatieplein en
de Vredelaan) voor het muziekgebeuren. Dit
muziekgebeuren gaat ook wel wat lawaaihinder
veroorzaken en kan uitlopen tot na middernacht (max.
2 u) Eén goede raad kom gewoon mee feesten op de
tonen van Casselore Fermer, Bart Kaëll of The Egss.

Kalmthout kende ook bedevaarders !
Aan de vooravond van 1 mei wordt traditioneel op bedevaart gegaan om de meimaand (de Mariamaand) in te zetten. In Kalmthout ging men vroeger jaarlijks tijdens de avond en nacht van 30 april
naar Meerseldreef, een tocht van 32 kilometer. Afwisselend werd deze tocht georganiseerd door
verschillende Kalmthoutse verenigingen, al of niet met een voorprogramma. Zo herinner ik een
tocht georganiseerd in 1973 door de gemeentelijke Jeugdraad die startte op de Markgraaf met een
geslaagd optreden van Elly Nieman en Rikkert Zuiderveld, je weet wel het duo van de
“kauwgomballenboom”. De zolder van de Markgraaf zat toen afgeladen vol! Op 30 april 1976 waren
het de Kajotters van Kalmthout die de 26ste voettocht voor hun rekening namen. Het
deelnemersveld bestond vooral uit jongeren van Kalmthout en omstreken maar ook iets oudere
deelnemers namen mee de start. Het begin van de tocht verliep altijd in groep begeleid door de
politie maar wanneer men in Wuustwezel kwam was de groep meestal zo uiteen gevallen dat er van
begeleiding weinig sprake meer was. Een eerste
halte werd telkens gehouden in de parochiezaal
in Loenhout, daar kon men rekenen op verse
koffie en konden de eerste boterhammen
gegeten worden. Men was dan ongeveer
halfweg. De lange wegen naar Loenhout, Meer
en Meerle waren soms eindeloos. Een
sprankeltje licht was er telkens wanneer de
ochtend eraan kwam en het echt licht begon te
worden. Er werden ook wel eens fratsen
uitgehaald onderweg. Zo herinner ik mij dat er
wel eens een melkkit met verse melk die
langsheen de weg klaarstond voor afhaling werd
geopend zodat men verse koemelk kon drinken! In die periode werd het ook meer en meer in vraag

gesteld of dit nog wel ging over een echte bedevaart zoals het destijds was gestart. Ongetwijfeld
zijn er nogal wat Kalmthoutse koppeltjes die mooie herinneringen hebben aan deze nachtelijke
tochten en heel wat van de mensen die deze tochten meemaakten zullen er straffe verhalen over
kunnen vertellen! Als men dan tussen 5u (de eersten) en 8u aan de watermolen de Dreef
inwandelde waren de meeste dolblij, alhoewel, ook deze dreef leek nog eindeloos! Aangekomen in
Meerseldreef was het de gewoonte dat er in de kerk een korte viering was en dat men daar een
kaarsje kon aansteken met al of niet een wens. Maar ook dit slot werd door verschillende jongeren
overgeslagen, de weg naar café Lourdes, waar een koffietafel wachtte was veelal het eindpunt. Na
deze koffietafel verschenen de bussen van de Vlinder en werden alle bedevaarders veilig terug naar
Kalmthout gebracht. In 1976 hield de Kalmthoutse afdeling van de Kajotters (KAJ) op te bestaan en
werd deze activiteit opgepikt door Heikant-sport. Zij organiseerden deze tocht nog vier maal. In
1980 werd er samengewerkt met het jeugdhuis Govio, zij dachten er over na om deze tocht jaarlijks
verder zetten maar zover is het nooit gekomen.

Buurtkoffie in Dennendael!
De werkgroep “Buurtkoffie” in de wijk Dennendael nodigt iedereen uit naar de
volgende “buurtkoffiedag” op dinsdag 10 mei vanaf 14u. Deze heeft plaats in het
Ernest Albert kunsthuis, Hortentiadreef 31. Deze maal is de Biegilde van
Kalmthout te gast om te vertellen over het houden van bijen. De koffie staat weer
klaar!

Overlijdens in Heide
Maria Van Hauwaert
Normaal zou Maria Van Hauwaert, weduwe Maurice Coët in oktober dit jaar
haar honderdste verjaardag vieren maar zover is het niet gekomen, zij overleed
vorige week zaterdag, 30 april. Zij werd geboren in Antwerpen op 15 oktober
1922. Jarenlang woonde ze in Heide in de Guido Gezellelaan maar de laatste
jaren verbleef ze in het WZC Sint-Vincentius in Kalmthout. Maria had één
dochter Erna gehuwd met Jos Bierkens en had twee kleinkinderen en vijf
achterkleinkinderen.
Martha Verelst
Ook Martha Verelst, weduwe van Louis Tax overleed zopas. Zij werd geboren in
Kalmthout op 31 oktober 1931 en overleed op 28 april 2022 in het WZC SintVincentius in Kalmthout. Eerder woonde Martha in Heide op de Kapellensteenweg.
Martha had twee dochters. Zij laat drie kleinkinderen en zeven kleinkinderen na.
Wij bieden onze deelneming aan bij deze overlijdens.

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 19 van 9 mei tot 15 mei 2022
Op 10 mei 1940 begin van WOII in België, Nederland en Luxemburg.
Naamdag van Pater Damiaan of Jozef de Veuster. Hij werd op 3 januari 1840
geboren in Tremelo. Hij is een van de bekendste heiligen in Vlaanderen. Hij
trok zo’n 150 jaar geleden naar Hawaï, naar het melaatseneiland Molokai.
Daar bekommerde hij zich om het lot van mensen met wie niemand meer
iets wilde te maken hebben. Pater Damiaan overleed in Molokai op 15 april
1889. In 2005 werd Pater Damiaan gekozen tot Grootste Belg. In 2009 werd
Pater Damiaan door paus Benedictus XVI heilig verklaard.
Op 11 – 12 – 13 – 14 mei De IJsheiligen: Vier heiligen of de “gestrengde
heren”, staan op de kerkelijke kalender, een tijd dat er nog nachtvorst kan
komen. Om die reden worden Mamertus, Pancratius, Servatius en
Bonifatius de IJsheiligen genoemd. Volgens het volksgeloof brengen zij de laatste koude. Nogal wat

gewassen staan dan al in bloei en nachtvorst kan grote schade aanrichten. De ijsheiligen markeren
een overgangsperiode want na 15 mei is de kans op nachtvorst veel kleiner. Kunstwerken met hun
afbeeldingen liggen niet voor het oprapen en de hier getoonde afbeeldingen komen dan ook van
het internet uit niet nader bepaalde bronnen.

Bonifatius

Mamertus

Pancratius

Servatius

Over en van deze “koude” mannen zijn er veel weerspreuken zoals de volgende:
- Na de ijsheiligen de bloempjes buiten, ijsduivels weer binnen
- Deze heiligen brengen kou en verdriet
- ’t kan vriezen in mei tot de ijsheiligen zijn voorbij
- Sint-Bonifaas die geeft er, let er op, de laatste vriesman op

Het weer in de maand april 2022 in Heide
Deze keer zat het venijn niet op het einde van de maand maar in het begin: april 2022 was een iets
drogere en frissere maand.

Normaal 171,25 uren
In Heide 195,00 uren

Normaal 37,40 mm
In Heide 40,50 mm

Normaal 10,4 °C
In Heide 10,1 °C

Uitnodiging: “Bedankt Jaro”
We eindigen deze week ons krantje met jullie allemaal nog eens uit te nodigen op het
herdenkingsfeest van Jaro De Bruyne op zaterdag 14 mei vanaf 13u. Onder de noemer “bedankt
Jaro” organiseren de volgende verenigingen en diensten een zeer gevarieerd evenement: -VZW
Straatfeesten, -Kalmthoutse tennisclub, -Heibos SV, -Wieka VZW, -Harmonie Bos en Hei, -jeugdhuis
Govio, -Supportersclub Pauwels, -VTB-Kultuur, - Arboretum Kalmthout, -vrijwilligers WZC SintVincentius, -BINs Kalmthout, -de Zoeten Inval, -Heder
projectondersteuning. Al deze verenigingen en diensten,
ondersteunt door de evenementen-cel van de gemeente
Kalmthout, hebben de koppen bij elkaar gestoken en
zullen hun handen op 14 mei gezamenlijk uitsteken om
er een mooi evenement van te maken. In de namiddag is
er wielrennen, voetbal en tennis en vanaf 18u is er
muziek met Harmonie Bos en Hei, Casserole Ferme, Bart
Kaëll en The Egss. Het zou ook mooi zijn wanneer deze

samenwerking loont en er genoeg opbrengst is om over te gaan tot het aankopen van een
meerijfiets die dan zal geschonken worden aan de Kade, gevestigd in de Missiehuislei in Kalmthout.
Ook de lezers van “heide vertelt” kunnen hun steentje bijdragen door aanwezig te zijn op het event
of indien belet hun steentje bij te dragen door een storting te doen op de rekening BE18 2200 9424
9165 van Heder met als mededeling “meerijfiets bedankt Jaro”. Vanaf een bedrag van 40 euro zal
een fiscaal attest worden toegezonden in het voorjaar van 2023. Deze week donderdag waren de
organisatoren nog een laatste maal samen om het evenement verder voor te bereiden zodat alles
tot in de puntjes verzorgd zal zijn op 14 mei. De lange termijn weersvoorspellingen beloven alvast
mooi weer, dit zou een fantastische dag kunnen worden en daarvoor rekenen we ook op de lezers
van Heide vertelt!

Groepsfoto met enkele van de organisatoren: Bovenste rij vlnr: Erik Verpoort (Kalmthoutse
tennisclub), Ingrid Van Elsacker (De Kade/Heder). Cerys Meredith (evenementen-cel gemeente
Kalmthout), Bram Rammeloo (Arboretum), Jan Van Iersel (VZW Wieka), Ludwig Haes (BINs
Kalmthout). Midden vlnr: Clarisse Derydt (medewerkster), Tom Vlietinck (Kalmthoutse tennisclub),
Ludo Guns (Harmonie Bos en Hei), Marc Boden (Harmonie Bos en Hei), Hans Anthonissen (4all event),
eerste rij vlnr: Lukas Jacobs (burgemeester), Louis van den Buijs (VZW Wieka), Maria De Schryver
(moeder van Jaro), Sam Bosmans (destijds de begeleider van Jaro) en Herman Arnouts (Heibos SV).

Heide vertelt” is een tijdelijke uitgave, gestart als BIN-initiatief tijdens de coronaperiode. 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

