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De Kalmthoutse schrijvers, gebundeld in 1989!
In 1989 organiseerde de Kalmthoutse BIB een tentoonstelling rond werken die geschreven werden
door Kalmthoutenaren. Het doel werd als volgt beschreven: “we willen de lezer in contact brengen
met de schrijver, meer bepaald met de schrijver uit eigen gemeente”. Gelijktijdig gaf men een
catalogus uit waarin de Kalmthoutse schrijvers van dat ogenblik werden voorgesteld. Wij vonden
het interessant om nog eens terug te gaan in de tijd en deze mensen nog eens even in de herinnering
te brengen. Als criteria werd toen vooropgesteld “enkel de in Kalmthout wonende auteurs die
minstens één zelfstandig uitgegeven publicatie op hun naam hebben staan”. We overlopen even de
mensen die toen een vermelding kregen in deze cataloog:
Gil Boudrez, toen wonende op de Zwanenberg. Zij publiceerde brievenbundels samen met Jan
Berghmans (1985 en 1987)
Karel De Cat, toen wonende in de Canadezenlaan in Heide is zeker geen
onbekende. Karel publiceerde heel wat werken. Hij werd geboren in 1920
maar woonde heel wat jaren in Kapellenbos en Heide. Hij was de man van
Jet Jorssen. “De Cat kijkt Karel uit de boom” (1977) is één van zijn
bekendste werken maar daarnaast schreef hij nog tal van bijdragen in
verschillende tijdschriften en schreef hij ook toneelstukken.
Marleen De Cree-Roex, geboren in 1941 woonde ook vele jaren in de
Withoeflei in Heide. Vorig jaar overleed ze. Marleen was dichteres en
schilderes en publiceerde heel wat poëziebundels. “brieven aan Plinius”
uit 1984 is één van de bekendste. Naast verschillende andere
letterkundige prijzen kreeg zij voor deze poëzie in 1984 de August Beernaertprijs.
Emiel Fierens woonde in die periode in de Standaertlei, hij werd in 1925 geboren. Emiel was een
industrieel ingenieur en publiceerde heel wat cursussen, artikels en technische werken.
Joris Gerits was eveneens woonachtig in de Withoeflei in Heide. Hij was docent aan de Universiteit
Antwerpen. Hij was ook redacteur van “Streven” en van het werkblad voor de Nederlandse
didactiek. Joris publiceerde vooral over de literatuurwetenschap, maakte overzichten van de
Vlaamse proza en de poëzie.
Jet Jorssen geboren in 1919 woonde samen met haar man Karel De Cat in de Canadezenlaan. Haar
voorstellen omvat heel wat verwezenlijkingen op literair vlak. Eén van haar voornaamste werken
was zeker de trilogie “Och Siemeniskinderen” uitgegeven in 1974/75 en 1976. Maar ook “vrouwen
aan het front” (1981) is een veel gelezen uitgave. Jet kreeg de eerste
Snellaertprijs van de vereniging van Vlaams-nationale auteurs.
Jozef Mertens geboren in 1948 is een Nieuwmoerenaar. Hij was onderwijzer
in de Kalmthoutse scholen Schooldreef en Nieuwmoer en werd later
directeur van het “Mater-dei instituut” in Gooreind. Jozef publiceerde “de
geschiedenis van Nieuwmoer”, uitgegeven onder auspiciën van
Calmphoutania in een zelfstandig nummer in 1986.
Barones Maria Rosseels geboren in 1916 en vele jaren bewoner van de
gemeente Kalmthout (Achterbroeksesteenweg) voorstellen is ook een heel
verhaal. Zij was één van de bekendste Vlaamse schrijvers, werd ook ereburger
van de gemeente Kalmthout en werd in de adelstand verheven. Haar werken

opnoemen is onbegonnen werk. Enkelen zoals “Dood van een non” (1961), “ik was een Christen”
(1957) en de trilogie “Elisabeth” (1953/1954) springen er zeker uit. Maria kreeg ook heel wat
literaire prijzen, zo ook de “driejaarlijkse Staatsprijs” ter bekroning voor haar gezamenlijke oeuvre.
Boudewijn Sondervan werd geboren in Eindhoven in 1942. Hij kwam in 1967 in de uitgeverswereld
terecht. In die hoedanigheid ontwierp hij boekomslagen en begon hij ook met eigen publicaties,
vooral over het “cultureel toerisme”.
Steven Stals geboren in 1949 woonde eveneens in Heide. Hij was onder andere lesgever aan het
Hoger Architectuur Instituut van het Rijk in Antwerpen. In 1986 behaalde hij de eerste prijs met het
ontwerp voor de uitvoering van de Cultureel centrum De Linde in Zoersel. Steven publiceerde “het
park van de éénentwintigste eeuw te Parijs”, een uitgave van het Groencomité in 1985.
Michel Thys, geboren in 1929 in Kalmthout was een licentiaat Germaanse Filologie en doceerde aan
de Katholieke Vlaamse Hogeschool in Antwerpen. Michel schreef verschillende onuitgegeven
toneelstukken en publiceerde “In het hart van de spin”, een poëziebundel uit 1978.
Louis van den Buijs hoorde toen ook al in het rijtje van de “schrijvers”. Hij stelde in 1984 het boek
“20 jaar Heikant-sport samen” en verzorgde in die periode de wekelijkse rubriek over Kalmthout in
het weekblad “De Polder”. Hij werkt ondertussen aan een volgend werk “de Kalmthoutse GOUDEN
sportgeschiedenis”, wat in het najaar uitkomt.
Sine Van Mol-Vandenkeybus geboren in 1945 is ook een rasechte Kalmthoutse. Zij publiceerde een
aantal poëziebundels. Zij was ook jarenlang actief in de Kalmthoutse bibliotheek. Ook zij kreeg een
aantal literaire prijzen en vermeldingen, onder andere de J.L. De Belderprijs in 1978 voor haar werk
”De dwaalgast”.
Willy Vandersteen in 1913 geboren in de Antwerpse Seefhoek was
jarenlang bewoner van onze Heidegemeente en heeft door zijn werk
heel wat sporen achter gelaten in onze gemeente. Ook Willy was
ereburger van onze gemeente. Naast de vele strips (Suske en Wiske,
De Rode Ridder, Bessy, Robert en Bertrand, enz..) werden er ook over
zijn persoon wel wat werken gepubliceerd. Vooral Jan Francken hield
zich daar de voorbije jaren actief mee bezig!
Karel Vroom, geboren in 1933 woonde in de Korte Heuvelstraat. Karel
was vooral gekend als boegbeeld en “duivel doet al” bij de
Socialistische verenigingen en bij de partij. Verschillende jaren was
Karel gemeenteraadslid en schepen van onze gemeente. Hij
publiceerde in 1976 “Volkshuis Calmpthout 1926 – Kalmthout 1976”.
Herwig Waterschoot, geboren in 1947 woonde in de Hollekelderstraat. Hij was beroepshalve
tekstverwerker maar publiceerde zelf ook wel wat werken , zowel romans als korte verhalen in
publicitaire tijdschriften.
Frank Williame geboren in Antwerpen in 1939 was een burgerlijk ingenieur, hij legde zich toe op
toepasbare nucleaire wetenschappen. Hij schreef over de ruimtevaart en werkte mee aan de
redactie van “Het open venster” een tijdschrift voor de leerlingen van de middelbare scholen. Na
zijn actieve loopbaan in 1983 stelde hij zich ten diensten van VELT en publiceerde hij onder andere
het “handboek ecologisch tuinieren” (1984).
Bie Wouters-Ceuppens werd geboren in Lier in 1930 maar kwam in de Kastanjedreef in Kalmthout
wonen. Zij was een licentiate Geschiedenis maar was vooral actief in de sector rond natuur- en
milieubeschermingseducatie. Zij publiceerde een aantal werken zoals “Toponiemen van de
Kalmthoutse Heide” (1985), “Hemelrijk Essen” (1987). Daarnaast verzorgde zij ook vele artikelen
voor kranten en tijdschriften over planten en landschappen. In 1983 publiceerde zij poëzie onder
de titel “ Tussen wal en schip”, hiervoor ontving ze de Blanca Gyselenprijs.
Herman Wouters, geboren in 1920 was net als zijn echtgenote Bie actief in de literaire wereld. Hij
was werkzaam bij de Ministerie van Nationale opvoeding en Nederlandse Cultuur”. Hij was ook een
tijd lang voorzitter van de Kalmthoutse gemeentelijke cultuurraad en actief in nogal wat lokale,
regionale en nationale verenigingen. Ook hij heeft tal van publicaties op zijn naam, veelal verhalen
rond volkeren en stammen.

Dit overzicht van Kalmthoutse schrijvers werd in 1989 gemaakt door de mensen van de Kalmthoutse
Bibliotheek en hield geen rekening met Kalmthoutse schrijvers die al overleden waren zoals Jos
Vorsselmans, Geert Grub, en anderen. Ook nadien zijn er nog heel wat publicaties geweest waarin
Kalmthoutenaren als auteur betrokken waren. Een nieuwe cataloog zou ons daar een beeld van
geven. ’t Is maar een tip!

Zomerse quiz, neem deel en win een mooie prijs!
In deze en in onze volgende
uitgave van “heide vertelt” stellen
wij een paar vraagjes en verbinden
daar enkele prijzen aan, ons
geschonken
door
en
met
medewerking van het bankkantoor
ARGENTA in de Heidestatiestraat.
Deze week geven wij twee
sportzakken en twee drinkbussen
weg. Om bij de winnaars te zijn
moet je de volgende vragen
beantwoorden:
A-één van onze veelvuldige correspondenten is Louis Verpraet, hij woont in de Heidestatiestraat
en was destijds goed gekend als de …………….. van Heide (zijn beroep)
B-geef ons de naam van de eerste pastoor die de parochie Heide mocht verwelkomen?
C-midden in de Heidestatiestraat vinden we een rust- en verzorgingstehuis, geef ons de naam
hiervan?
D-is een schiftingsvraag: Hoeveel gezinnen zijn er lid van BIN Withoefsche heide (de vier sectoren:
Klein Zwitserland, Guido Gezelle, Hei-statie en BINZ Heide)
De antwoorden op deze vragen moeten bij ons ten laatste op 27 juli toekomen. In een mailtje geef
je de juiste antwoorden in volgorde (A,B,C,D) en vergeet zeker niet om jou contactgegevens te
vermelden zodat we jou kunnen
bereiken om de prijs te bezorgen. Wie
geen mailadres heeft en wil mee doen
kan de antwoorden op een briefje
schrijven en in de brievenbus van de
redactie stoppen.
Ook volgende week zetten we ons
“zomerse quiz” verder met zelfs nog
wat meer prijsjes en vragen rond de
ACHT VAN HEIDE die er op 5 augustus
in Heide aankomt en waar ARGENTA
een van de sponsoren is!

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 30 van 25 juli tot 31 juli 2022
25 juli: Jacobus de Meerdere: Het is op deze dag beter geen mooi
weer, als we de spreuken mogen geloven:
Op Sint-Jacob warme dagen, doen van kou en armoe klagen
Sint-Jacobs zonneschijn, voorspelt de winter fijn
Is het met Sint-Jacob zonnig en warm, dan maakt met Kerstmis je
oven je warm

28 juli: Sint Anna
Dit is de dag waarop je op de grond mag gaan liggen om het gedrag van de mieren te observeren.
Daaruit conclusies trekken over de weersomstandigheden van de komende winter is niks dan puur
amusement.
En zo is de juli maand bijna ten einde: Laat ik als laatste aantekening over het onweer in deze
dondermaand nog een voorbeeld noemen uit een lange reeks van mogelijkheden om het onweer
aan te trekken. In Wallonië zien we dat de papaver, de klaproos, “fleur de tonnerre” wordt
genoemd. In Nederland en Vlaanderen komen we voor deze prachtige, knalrode bloem ook de
volksnaam ‘donderbloem’ tegen. Klaproos en donder, er ligt duidelijk een verband. Het plukken of
afsnijden van deze bloem zou sterk af te raden zijn, want juist deze handeling zou bliksem en donder
aantrekken...Schitterend, die schildering van de tijd van de weerspreuken. Bijgeloof, onwetendheid,
onzekerheid, angst en zorg, alles ging hand in hand met een nuchtere kijk op heel veel andere
uitdrukkingen die het weer altijd weer voorhanden had en altijd zal blijven houden.
Zonder dauw geen regen,
Als juli u niet lag te heten,
heet in juli allerwegen
ge hebt geen augustus om te zweten
Is juli heet en droog,
dan houdt de winter kwaad betoog

Werpen in juli de mieren hopen op,
dan volgt er een natte en koude herfst

Is in juli de morgen rood,
’s avonds verkeert het weer in nood

“Avonds speelt de zoete,
’s morgens is er koelte

Is de zomeravond mistig,
dan is het weer met gaven kwistig

Slechts in juli gloed,
wordt vrucht en wijn pas goed

Wil september vruchten dragen,
dan in juli hitte om te klagen

In de hooimaand moet gebraden,
wat in september moet geladen

Juli, da’s geen wonder,
die baart zo menig

Nog nooit werd er een boer arm,
was juli vochtig en warm

De “Sok” won Parijs-Brest-Parijs in 1948!

Via Paul Van Hassel kwamen wij in het bezit van een wondermooie foto van de aankomst van de
wielerwedstrijd Parijs-Brest-Parijs in 1948. Deze loodzware wedstrijd die daarenboven die dag nog
af te rekenen had met barre weersomstandigheden, regen en wind, liep over een afstand van 1182
kilometer. Kalmthoutenaar Albert Hendrickx legde tijdens die herfstdag in 1948 deze rit af in
41uur36 minuten en 42 seconden. De helling van Picardië werd die dag de scherprechter, er zijn nog
vier vluchters, de helling is de laatste op weg naar Parijs. François Neuville, een andere Belg,
probeert weg te glippen maar de “Sok” laat zich niet van zijn melk brengen en glipt mee. Samen
rijden ze in versneld tempo naar Boulogne. Normaal zou de wedstrijd eindigen in het Prinsenpark in
Parijs maar het slechte weer deed de organisatoren besluiten de aankomst te houden in de laan
voor het park. Een massa volk keek toe. De Waal Neuville zet de spurt in maar tijdens de laatste 50
meter is het Albert Hendrickx die aan de leiding komt en wint met een fiets verschil zoals je op de
foto kan zien. Wijlen Marcel Van Bergen,
wielerjournalist van Gazet Van Antwerpen, omschrijft
het zo: En zo won Albert Hendrickx, als tweede Belg in
de wielergeschiedenis, de wielermarathon ParijsBrest-Parijs, voor die andere zonderlinge Belg, de Waal
François Neuville. De Nationale zege had nooit
completer kunnen zijn. ….. En nu zondag, in de herfst
van zijn loopbaan, van een loopbaan die men reeds
verschillende malen als geëindigd ging beschouwen,
maar steeds werd heraangeknoopt door het noeste
willen van de Kempenaar en de liefde die hij steeds de
fiets toedraagt, ziet zich thans bekroond met een zege
die de naam Albert Hendrickx voor vele jaren levendig
zal houden.

Lees meer over de Kalmthout sportfiguren!
Er wordt momenteel hard gewerkt aan het boek “de Kalmthoutse GOUDEN sportgeschiedenis”, een
werk dat op 18 november dit jaar verschijnt naar aanleiding van “50 jaar sportraad”. Een volledig
hoofdstuk wordt gewijd aan de Kalmthoutse sportfiguren zoals Albert Hendrickx (de Sok) maar ook
aan sportfiguren die misschien al een beetje uit het geheugen zijn verdwenen maar in het verleden
toch een mooie sportcarrière hebben gekend. Personen als Guido Van Meel, Bob Jacqmain, Pierre
Van Staey, Elise Matthijssen, Clement Van Hasselt, zullen je misschien niet zo veel meer zeggen maar
ze hebben één voor één een belangrijke rol gespeeld als Kalmthouts sporter of een Nationale of
Internationale titel behaald!
Naast de Kalmthoutse sportfiguren wordt er ook een hoofdstuk geschreven over de geschiedenis
van de Kalmthoutse sport vanaf het prille begin, ergens eind de jaren 1800. Daarnaast is er ook
aandacht voor alles wat de gemeentelijke sportraad gedurende 50 jaar heeft betekend voor onze
gemeente en wordt ook de evolutie van de Kalmthoutse sportaccommodatie uitgebreid
beschreven.
Heb je het boek nog niet besteld? Doe het dan nu: ga naar de website van de gemeente Kalmthout
en bestel. Het boek kost in voorverkoop slechts 12 euro. www.Kalmthout.be/50-jaar-sportraad

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

