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In den Buizerd was het steeds gezellig!
In Heide vertelt (nummer 127) las ik de vraag om meer info rond het restaurant Den Buizerd. Voor
velen was dit een gekend adres. Het gebouw werd verwezenlijkt door Koen Coperus. Hij was de
enige afstammeling van een familie die vele jaren de hoofdinvoerders waren in Antwerpen van
koffie en thee. Koen had alle andere bezit verkocht na de oorlog en probeerde met dit restaurant
zijn kost te verdienen. Koen was eigenlijk een kunstenaar en geen handelaar. Daarenboven had hij
een uitzonderlijke zwak voor mooie vrouwen. Bij een bezoek aan het restaurant vond men nog
sporen terug van Koens artistieke aanleg. Boven de haard in de gelagkamer had hij in rood koper
een buizerd vereeuwigd met zijn klauwen klaar om zijn prooi te grijpen en de bek nijdig prikkend
naar zijn prooi met zijn gehaakte bek. Dit was de dekplaat van de open haard om te verhinderen dat
glinsters van gloeiende kolen te ver zouden vliegen. De vogel zelf, daarvan stond een mooi geslagen
silhouet van de buizerd als windwijzer op de
schoorsteen. Door deze twee koperwerken
heeft hij zeker zijn talent laten zien. Hij
hoefde geen naam op zijn restaurant te
zetten, iedereen herkende zijn buizerd. Toen
James Tolemei de zaak overkocht startte hij
met eigen principes. Biefsteak-friet was bij
hem niet te verkrijgen. Muziek werd er niet
gespeeld. Bij hem kon je wel je krant of een
boek lezen of van de drukte bekomen na een
lange wandeling. Zo had hij steeds de keuze
uit vier soepen: pompoen, ajuin, netelsoep
en de vierde weet ik niet meer. Geen frieten dus, wel frikadellen met kriekjes, everzwijn met
veenbes of gewoon spek met eieren. Hij was origineel en spiritueel met zijn ideeën. Ik kwam er eens
en er stond buiten een groot bord met “tentoonstelling” erop. Binnen stond een bord waarop stond
“vondsten van de heide”. Er lag een verroeste fiets, tot op de draad versleten, stompels van
sigaretten en sigaren, enz.. Hij had zo zijn eigen manier om aan natuureducatie te doen. Hij begon
ook met “het gazetje van den buizerd”. Ik leverde hem wel informatie maar reclame mochten de
apothekers toen nog niet maken. Iedere maand kreeg ik telefoon: “Louis hedde gij nieuws voor mijn
gazetje”? Of deze gazetjes nog ergens te vinden zijn weet ik niet. Als ik geen informatie had dan
viste hij wel een schaapsherder of bieboer op voor een verhaal. Verschillende jaren richtte wij
ochtenduitstappen in om 6u of 6u30. Hij ontving dan de wandelaars in zwart pak, wit hemd met
zwarte strik en een witte servet over zijn linkerarm. Ik de rechterhand had hij een mooie koperen
koffiepot, in de linkerhand een wit schoteltje met een lege koffiekop erop. Iedere wandelaar kreeg
een kopje lekkere zwarte koffie. We hadden veelal mooi en zonnig weer. Deze wandelingen waren
altijd een succes. Na de wandeling smaakte spek met eieren of beuling, reuze lekker. Zoiets maakte
van iedere mens een gelukkige mens. Er waren nog veel andere groepen die in de Buizerd startte
en daar nadien afsloten met een etentje. Zo was ik ook op een winteravond met de fiets op stap in
de hei samen met mijn vrouw. Het had flink gevroren, we hadden bijna bevroren handen en voeten.
We doken bij James binnen. Hij was juist zijn haard aan het aansteken. Toen hebben we dat
kunststuk nog eens goed kunnen bewonderen. James heeft zijn Buizerd verkocht aan het Vlaams

Ministerie voor natuurbeheer. Minister
Ackermans was voor natuurbehoud een
woning aan het zoeken dicht bij de hei.
Het moet lukken dat Minister
Ackermans en James elkaar kenden
vanuit hun jeugd als lid van de
parochiale Chiro van den Dam in
Antwerpen. Later kwam ik nog altijd bij
hem in zijn bungalow achter den
Buizerd. Daar is hij blijven wonen. Na
zijn
overlijden
heeft
ingenieur
Vandenbroecke aan het Van Ganzenven
een rustbank laten plaatsen als
aandenken aan James. Ik weet niet of deze er nog staat. In elk geval de herinneringen aan den
Buizerd en James Tolemei roepen bij mij en mijn vrouw nog vele aangename herinneringen op.
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat met foto’s ons ter beschikking gesteld door Paul Witters. Op
de bovenste foto zie je gedeeltelijk de windwijzer waarover Louis Verpraet schrijft, de onderste foto is een
foto van het interieur van den Buizerd destijds)

De Kalmthoutse gouden sportgeschiedenis
Naar aanleiding van 50 jaar
sportraad zal er op 18
november 2022 een boek
verschijnen rond de geschiedenis van het Kalmthoutse
sportgebeuren. Uw redacteur
van “Heide vertelt” is daar
ijverig voor aan het werk. Heel
wat info en anekdoten zijn al
verzameld. Het boek zal uit zes
grote delen bestaan. Er wordt
gestart met de geschiedenis
van de sport vanaf het prille
begin, nog voor 1900. Deel
twee geeft weer wat de
gemeentelijke
sportraad
tijdens de 50 jaar van haar
bestaan heeft verwezenlijkt
en waarbij zij betrokken was.
In deel drie worden de
Kalmthoutse sportfiguren in
de kijker geplaatst, beginnende
met
de
vier
Kalmthoutse beroepsrenners
(Dictus, Meewis, Hendrickx en
Duerloo) tot de huidige
generatie met onder andere
Peter Genyn. Het vierde deel
gaat over de sportaccommodatie die Kalmthout in het
verleden al rijk was en welke
nu nog steeds uitbreiding
neemt. Deel vijf besteed dan

weer aandacht aan de werking van de gemeentelijke sportdienst terwijl het laatste, en zesde deel,
een cataloog wordt van wat er nu in Kalmthout in verenigingsverband bestaat om aan sport te doen.
De zestig Kalmthoutse sportverenigingen stellen zich voor! Dank zij Herman Arnouts, eveneens
wonende in de Heidestatiestraat en voorzitter van de voetbalclub Heibos, zal het boek ook een mooi
cadeautje worden om te schenken. Herman zal de lay-out van het boek verzorgen.
Als redacteur van “Heide vertelt” durf ik jullie nu al aansporen om het boek te bestellen. Je kan dit
doen via de website van de gemeente www.kalmthout.be/50-jaar-sportraad . Houdt je niet zo van
sport, het boek geeft ook heel wat geschiedenis mee en ongetwijfeld zal je verstelt staan van wat
er door de jaren heen in Kalmthout heeft plaatsgevonden. Door snel het boek te bestellen geven
jullie als lezer van “heide vertelt” ook een indicatie mee, hiermee kan rekening gehouden worden
wanneer de boek in druk gaat voor het bepalen van de oplage. Begrijp dat het ook voor mij als
auteur van het boek een mooie beloning zou zijn moesten jullie het boek bestellen, Heide vertelt
indachtig!
Louis van den Buijs.

Fietsen voor de kade op 26 juni, vertrek in ’t Centrum!
Op zondag 26 juni wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan een fietszoektocht, de
opbrengst hiervan gaat naar de projecten van het verzorgingstehuis De Kade/ Heder in de
Missiehuislei. Op een zonnige middag hadden wij hierover een gesprek met de stichter en de bezieler
Daniël Schelpe:
Wie is Daniël Schelpe?
Daniël werd geboren in Ekeren op 19 april 1959 en woont al een 20tal jaartjes in Heide. Hij is al jaren één van de stamgasten in ’t Centrum
en daar groeide destijds het idee.
Daniël, jij bent ermee gestart in 2010, hoe begon het!
Ik vond destijds dat er in Heide weinig te doen was op het vlak van
fietstochten, en al zeker niet met als doel iets te doen voor een goed
doel. Samen met Fons Balemans en uitbaatster Katleen Goffin van ’t
Centrum vatte ik het idee om te proberen iets in die aard uit de grond
te stampen. We kozen voor een fietstocht waarbij onderweg wat
opzoekingswerk moet gebeuren. Vanaf het eerste ogenblik wilden we
dit doen voor het goede doel. We gingen op zoek en kozen voor het
verzorgingstehuis De Kade gevestigd in de Missiehuislei.
Je doet dit nu nog voor hetzelfde goede doel?
Inderdaad het opzet was de opbrengst elk jaar te schenken aan een goed doel. Het jaar na de Kade
kozen we voor een project rond Perron Noord in Brasschaat. Nu doen we al verschillende malen
onze fietstocht te voordele van De Kade/Heder uit de Missiehuislei.
De organisatie 2022 op 26 juni, alles klaar?
Vanaf 10u kan men starten in het café ’t Centrum hier op het Heidestatieplein. We gaan dit jaar 26
kilometer fietsen, hoofdzakelijk door Kalmthout en Kapellen. Onze organisatie is een fietszoektocht,
via een ter beschikking gesteld formulier dat 5 euro kost worden er vragen gesteld, foto’s getoond
en moeten er oplossingen gezocht worden.
Kan iedereen hieraan meedoen?
Het is de bedoeling dat iedereen deze tocht kan meedoen, zowel in familiaal verband als individueel
of met een gelegenheidsgroep. Alles is zo geregeld dat iedereen aan een eigen tempo kan meedoen.
Vertrekken kan die dag tot 11u30, de enige voorwaarde is dat iedereen om 17 binnen moet zijn.
Vindt jij de nodige vrijwilligers om hieraan mee te werken?
Het geheel wordt omkadert door de VZW Heideleeft. Zij steunen mij bij dit evenement, daarnaast
heb ik zelf ook nog een aantal vrijwilligers die mij bijstaan om het geheel te organiseren. Zo worden
onderweg ook controleposten voorzien en verkopen we op een aantal plaatsen dranken ten
voordele van de Kade.

Zijn er ook prijzen aan verbonden?
Na 17u, als iedereen is toegekomen, volgt het slot in
café ’t Centrum. De jury gaat dan aan het werk en
bekijkt wie de drie mooie prijzen, die aan het geheel
verbonden zijn, heeft gewonnen. Op dat ogenblik
speelt er ook een orkestje om de mensen te animeren
bij een lekker pintje.
Zoals al gezegd, de opbrengst gaat volledig naar een
project van De Kade/Heder?
Inderdaad, daar gaat de volledige opbrengst naar.
Enkele mensen die in de Kade verblijven gaan ook
deelnemen. In ’t Centrum kunnen ook kaarsen een schilderijen aangekocht worden die door de
bewoners van de Kade zijn gemaakt.
Jij hoopt natuurlijk op veel deelnemers?
In het verleden hadden wij jaarlijks een 100-tal deelnemers, wij hopen nu minstens op een
gelijkaardig aantal, meer mag uiteraard ook. Wij zijn op alles voorzien.
Wij wensen de VZW Heideleeft, en haar promotor Daniël, heel veel succes toe het komende
weekend, wie weet hebben de lezers van “Heide vertelt” hier ook wel interesse voor!

Waardebon te winnen: een prijsvraag?
Deze week schenkt de uitbaatster van café ’t Centrum een
waardebon van 30 euro. Je kan meedoen om deze bon te
winnen door het juiste antwoord op deze vraag te vinden:
De oorsprong van ’t Centrum ligt in de parochie. Het café
was vroeger waar nu de kleine feestzaal is. Wij vragen jou
de familienaam te geven van de allereerste uitbater van dit
parochiecafé”
Je kan deelnemen door ten
laatste op woensdag 22 juni je antwoord te mailen naar
de redactie: vandenbuijslouis@gmail.com. Als je uw
antwoord mailt graag ook je contactgegevens erbij
vermelden zodat wij je onmiddellijk kunnen bereiken
moest jij de winna(res)ar zijn. Op donderdag 23 juni zal
de trekking plaatsvinden. Uit de toegekomen, juiste
antwoorden, zal één winnaar getrokken worden.

Buurtkoffie in Dennendael
De laatste Buurtkoffie voor de zomervakantie staat voor de deur. Deze keer is de
gemeente Kalmthout te gast om toelichting te komen geven over de nieuwe
verkeersmaatregelen die op til zijn in Dennendael. Op dinsdag 21 juni om 14.00
uur worden belangstellende verwacht.. Een drankje voor bij de babbel is voorzien.
De bijeenkomst gaat door in het Kunsthuis Ernest Albert, Hortensiadreef 31. Na
de zomervakantie start “buurtkoffie” opnieuw, 13 september is voorzien voor de
volgende bijeenkomst.

Drie eeuwen Sint-Jorisgilde Kalmthout (tot 1987)
Een tekst gevonden in “de Gazet van Plastilit”, tweemaandelijkse uitgave voor alle personeelsleden,
editie 10 – nov/dec 1986, en verder aangevuld met teksten en foto’s (Paul Witters) Ook veel dank
aan Leo Vanwesenbeeck van de Sint-Jorisgilde Kalmthout.

Zoals van vele Kempische gilden is er ook over de SintJorisgilde van Kalmthout nog geen monografie verschenen.
Niet alleen tijdsgebrek heeft zulk werk tot nog toe
verhinderd. Het feit dat zeer veel bronnenmateriaal gewoon
verloren is gegaan of misschien her en der verspreid is, zal
zo’n historische opdracht zeker niet vergemakkelijken. De
gilde bezit een oud gilderegister, bevattende een drietal
bladzijden van de originele caerte van 1671, een volledig
afschrift daarvan uit 1823, volledig overeenstemmend met
het origineel en ledenlijsten van 1855, 1880, 1889 en van
1900 tot 1926. Het staat historisch vast dat de Sint-Jorisgilde
in 1671 de caerte ontving van de hoofdgilde van Leuven.
Deze caerte of gildereglement bevat 30 artikelen en heeft als
titel “Kaart ofte ordonnatie welke de gilde van de kruysboog
Afbeelding van de allereerste
van den Eedelen ridder Sint-Joris is geevende aan de nieuwe
“caerte 1671”
opgerechte gilde van den kruysboog van den edelen ridder
Sint-Joris binnen de Heerlijkheyd van Calmpthout”. Een kritisch onderzoek vraagt naar het waarom
van het woordje “nieuwe”: is het gewoon een pleonasme (tweemaal hetzelfde zeggend) bij
opgerechte? Immers iets dat opgericht of gesticht wordt is altijd nieuw. Of zou het woordje
“nieuwe” niet te interpreteren zijn als opnieuw? Dit laat ons toe de hypothese te maken dat deze
gilde mogelijk reeds in de 15de – 16de eeuw bestond en door de troebelen van de tachtigjarige oorlog
(1568 – 1648) ten onder is gegaan en terug is opgericht en daarom ook een nieuwe caerte heeft
gekregen in 1671. Wanneer de hoofdgilde van Leuven “caerten” uitreikte in de 16 de – 17de eeuw is
er normaal nooit sprake van “nieuwe opgerechte” gilde, enkel van “opgerechte” gilden. Dit wijst
dus al op een oudere oorsprong van deze gilde. Over het algemeen zijn de Sint-Jorisgilden van de
voetboog in de gemeenten ouder dan de handbooggilden. Vermits de zustergilde Sint-Sebastiaan in
1504 werd opgericht, zou een stichtingsjaar uit de 15de eeuw beslist niet onmogelijk zijn; deze
veronderstelling dient echter eerst door historische aanwijzingen te worden bewezen. Over het wel
en wee der gilde van 1671 tot 1855 is weinig geweten. In het tijdschrift Calmpthoutania heeft de
Ere-hoofdman Jos Vorsselmans talrijke merkwaardige anekdoten uit de gildegeschiedenis
gepubliceerd, opgediept uit het gemeentearchief. We citeren hier o.a. de conflicten van pastoor
Deynoodt met de gilde in 1728, wegens het minder passend gedrag van gildebroeders in de
processie en een ongeval met dodelijke afloop tijdens het schieten in 1734. Op 20 mei 1823 werd
van de originele kaart een afschrift vervaardigd, waardoor de lezing van het oude gildereglement
werd vergemakkelijkt. Misschien is er in de vorige eeuw weinig te bespeuren geweest van
hoogstaande gildegebeurtenissen: de gilde was toen zeker geen hoogvlieger. Het register geeft
enkel de ledenlijst weer; In 1855 nog 51, met de eeuwwisseling 25 en in 1924 nog 19 leden, een
duidelijk dalende trend die zich voortzette tot 1939.
Ten gevolge van WO II begon de gilde een tien jaar lange winterslaap. Onder impuls van de
toenmalige Ere-hoofdman Jos Vorsselmans, 89 jaar oud, werd de Sint-Jorisgilde nieuw leven
ingeblazen.
Zijn gildetitels in de Sint-Jorisgilde van Kalmthout Jos Vorsselmans, °10 juli
1887, +9 september 1978, Gildebroeder 1949-1987, Hoofdman 1951-1975,
koning 1955, opperkoning van de voetboog 1955-1958, Ere-opperdeken 19611974, Ere-Hoofdman 1976-1987.
Zijn titels in de Hoge Gildenraad der Kempen: Opperdeken 1952-1961,
Opperhoofdman 1974-1976, Ere-opperhoofdman 1976-1987

In 1949 legden een twintigtal gildebroeders de eed af: vijf gildebroeders daarvan waren in 1987 nog
steeds actief in de gilde. In 1951 werd de gilde verrijkt met de leden en
de kas van de kolveniersgilde van Onze-Lieve-Vrouw. Deze gilde
oefenden het schieten uit met geweer, buks of kolf genoemd. Na WO I
hielden zij op met schieten uit schrik voor het Duitse geweld en deden
hun buksen van de hand door deze te vernietigen – maar bleef nog een
terend leven leidden tot WO II, en werd na de jongste oorlog niet meer
heropgericht. (Maar dit is een ander verhaal). De Sint-Jorisgilde toonde
en toont zich trouw aan kerk en godsdienst. In de vorige eeuwen was
deelname aan de processies en aan de ommegang van de SintJacobskapel een vaste verplichting. In de beginjaren vijftig werd een nieuw baldakijn voor de
processie aangekocht, op kosten van de gilde. Wie herinnert zicht nog de heldhaftige, weliswaar
hopeloze strijd van de gilde, voor het behoud van de aloude Sint-Jacobskapel in het dorp in 1957?
In 1675 schonk Jan van Tolhuysen de gilde een perceel om de doelhof te vergroten, die ongeveer
200 jaar in gebruik bleef: een strook grond tussen de grote baan het huis De Roose in ’t Dorp (hoek
met de Molenstraat ook ’t Spieken genoemd). Het perceel werd na de aanleg van de Statiestraat in
1864 in twee verdeeld en was dus niet meer bruikbaar voor de gilde. In de 18de eeuw en de eerste
helft van de 19de eeuw was de gilde gevestigd in de Dorpstraat. Van 1949 tot 1959 was de schutterij
gevestigd op een weide achter het Pannenhuis. Hier organiseerde de gilde in 1954 een voor die tijd
groots Kempisch gildefeest. In 1959 werd verhuisd naar een terrein achter de nieuwe
Rijkswachtkazerne. In 1974 vestigde de schutterij zich aan de Statiestraat: een bescheiden chalet
werd opgericht en omgetoverd tot een gezellige gildekamer. Zes jaar voordien werd het vorige
gildelokaal herberg “Het Vlaams Huis” in de as gelegd door een brand. De oude gildeboog, het
vaandel en alle gildekleding gingen in de vlammen op. Maar ook deze brand heeft de gilde overleefd.
In 1970 stond de gilde weer in het nieuw. In 1977 diende de gilde andermaal te verhuizen naar de
Zwanenberg. Twee jaar later richtte de gilde, onder de auspiciën van de Hoge Gilderaad een groots
Kempisch gildefeest in op 19 en 20 mei 1979. In de herfst van dat gildefeestjaar diende andermaal
het schietterrein ontruimd te worden en het gildelokaal werd verkocht. In 1980, het jaar waarin de
gilde uit Kalmthout het landjuweel in Brecht wonnen, zat de gilde én zonder gildekamer, én zonder
schietterrein. In 1981 toonden de gildebroeders nog eens dat zij van aanpakken weten. Na
wekenlange arbeid was een mooie en ruime gildekamer opgebouwd. De wip werd in de nabijheid
ervan opgericht en de voetboogschutterij, met dubbel doelhof droegen qua veiligheid, orde en
efficiëntie eenieders waardering weg. De gilde heeft haar spaarpot goed gebruikt: het landjuweel
werd veroverd, een nieuwe gildekamer en schutterij sieren nu het landschap achter het rusthuis. In
de wet van de Hoge Gilderaad der Kempen heeft de gilde eveneens haar inbreng gehad met Jos
Vorsselmans, Ere-Hoofdman, van 1952 tot 1961 opperdeken,
van 1955 tot 1958 opperkoning met Marcel Vanwesenbeeck,
tweemaal opperkoning in 1958 en 1961, met Guy
Vanwesenbeeck, opperkoning van 1970 tot 1975 en met de
huidige (1987) Hoofdman, opperdeken van 1978 tot 1980,
nadien tot 1985 Houder van het landjuweel. Na de gilde 25 jaar
lang te hebben geleid, diende Jos Vorsselmans in 1975 ontslag
in wegens ouderdom. De gilderaad werd verjongd en de gilde
begon zich, naast de gewone gilde activiteiten met het voetboogschieten op de voorgrond, te
ontplooien als een socio-culturele vereniging. Als parels op het gildeblazoen blijken de viering in mei
1977 van wijlen ouderman Alfons Sanders voor de gouden plaat, in november 1977 de “Jos
Vorsselmans 80-jarige viering”, de geslaagde missieschietingen in 1977, 1978 en 1979, de
opendeurdagen in 1981 en 1984, het gildefeest in 1979 en natuurlijk de verovering van het

landjuweel te Brecht in 1980. De Sint-Jorisgilde heeft de wind in de zeilen: zij telt een 95-tal beëdigde
gildebroeders, waarvan een zestigtal actieve, 80 gildezusters en een 30-tal regelmatige
voetboogschutters, een gilde dansgroep, vendeliers en roffelaars. En het gildebezit mag best gezien
worden. Daarom zijn de gildebroeders en gildezusters zo fier op hun gilde en haar rijk verleden. Ze
ijveren ervoor dat het steeds een volwaardige gilde kan blijven en ook in de toekomst zal groeien
en bloeien tot meerdere eer en glorie van de “Kruysboog gilde van den Eedelen Ridder Sint-Joris
binnen de Heerlijkheyd van Calmpthout”.
De “Breuk” van de gilde, met zilveren schildjes, is nog steeds bewaard evenals de koningsstaf

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 25 van 20 juni tot 26 juni 2022
21 juni, het begin van de Astronomische zomer,
Voor de langste dag, dan neemt de zee
Na de langste dag, dan geeft de zee af
24 juni: Sint-Johannes de doper of Sint Jan. Dit is de naamdag van Sint-Jan. Hier vinden we meteen
een verwijzing terug naar de buien die op zee niet meer oplossen:
“Na Sint-Jan, neemt de zee het onweer niet meer an,
Voor Sint-Jan moet men om regen bidden, daarna komt
hij ongelegen
Na Sint-Jan komt hij vanzelf”.
Het lijkt er rond deze tijd op dat de zomer over zijn hoogtepunt is
en dat de dagen vanaf nu minder lang worden. Op de naamdag
van de heilige Johannes wordt dit scherp gesteld:
“Wanneer Johannes is geboren, ’t lengen der dagen is
verloren”.
Het is ook de periode waarin de eerste nieuwe aardappelen
worden geoogst en ook dat krijgt aandacht in de
volksweerkunde:
“Met Sint-Jan (Johannes) dan eet patatten alleman”.
“Met Sint-Jan, nieuwe aardappelen in de pan”.
En na Sint-Jan, De koekoek moet net na Sint-Jan zwijgen, anders is er niet veel goeds meer te
krijgen...
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

