
 

 

 

Gemeentelijke sportraad pakt uit met familiesportdag! 
Wie een beetje sportief is en wil genieten van een mooie, 
ontspannende dag, moet beslist zondag 28 augustus aanstippen in 
zijn/haar agenda. Die dag start de gemeentelijke sportraad met het 
vieren van haar “50-jarig” bestaan. De voorbereidingen hiervoor 
zijn al een jaartje bezig maar stilaan komt het nu toch allemaal wat 
op zijn pootjes terecht. Het beloofd trouwens iets gezellig en 
sfeervol te worden. De geplande activiteiten vinden plaats op de 
sportvelden Heikant. Vanaf 10u ’s morgens en dit tot 17u kan je er 
sport “voor elk wat wils” beleven. Tel je al wat jaren dan kan je het 
wat rustiger aan doen door deel te nemen aan de fietstocht (21 
km) of aan de wandeling (5 km). Je kan ook petanquen en 
handboogschieten. Het is maar een greep uit het ruime aanbod. 
Bewust wordt gekozen om te sporten in familieverband vandaar 
ook dat de jeugd  bijzonder in beeld gaat komen, zij kunnen onder 

andere deelnemen aan: kleutergym, rodeo-surf, benji-trampoline, slingerbal, bumperbal. Er zal ook 
een heuse klimmuur worden opgesteld, de gekke fietsen zullen er zijn en er wordt ook een 
behendigheidsparcours aangelegd. Het spreekt voor zich dat de clubs die op het sportpark zijn 
gevestigd (KSK, ACK, PCK) hun beste beentje voorzetten en naast hun sportactiviteiten ook zullen 
zorgen voor een gezellig terras en catering. Maar daarnaast kan de sportraad ook rekenen op de 
Heideschutters, Gymka, Wieka, Capoeira en Fixit om het geheel, samen met de firma “Extreme 
Events”, te ondersteunen. Het moet dus een dag worden waaraan de ganse Kalmthoutse 
gemeenschap kan deelnemen om zo samen met de gemeentelijke sportraad haar 50 jarig bestaan 
te vieren. Later in het jaar heeft dan de feestelijke viering van 50 jaar sportraad plaats gepaard 
gaande met de voorstelling van het boek “de Kalmthoutse GOUDEN sportgeschiedenis”.  
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Clement van Hassel was een Kalmthoutse kampioen! 
Beste Louis, het café, waar de Belgische kampioen “van Hassel” geboren is, stond op de 
Kapellensteenweg, ongeveer 10 meter voor de Wipstraat. Ik heb dat café nog gekend en heb ook 
zijn viering meegemaakt. Op een platte wagen stond een biljart en daarnaast stond de kampioen in 
aangepaste kledij de keu in de hand. Toen hij kampioen werd, en dat op 18 jarige leeftijd, woonde 
hij in Kalmthout. Volgens de buren speelde hij reeds als kind zeer goed op het biljart. Volgens mij 
was de cafébaas in Kalmthout zijn vader; ik schreef hierover reeds vroeger een verhaal. Hij trouwde 
met het buurmeisje van mijn grootouders in Kapellen. Anneke was de dochter van Filomien Kont. 
Deze naam komt uit Wilmarsdonk, dat toen nog bestond. Na hun huwelijk baatten zij het café” de 
Boerinnekens” uit, gelegen aan de achterkant van de opera. Daar kwamen de bekende biljarters 

trainen en spelen. Het is best mogelijk, dat zijn vader ook Clement 
heette, Jozef is volgens mij zijn broer. 
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat) 

Aanvullend kunnen we nog dit melden over de Kalmthoutse 
biljartkampioen: 
Clement werd een eerste keer in Madrid, 1949, wereldkampioen 
biljarten vrij spel, hij was toen 29 jaar oud (geboren 16 maart 
1920) en werd nadien nog twee maal wereldkampioen 
(1953,1951). Hij vergaarde ook vele malen de Europese 
kampioenstitel, een eerste maal in 1946. Zijn eerste Belgische titel 
behaalde Clement ook in 1946. Tot 1965 verzamelde hij elk jaar 
minstens één Belgische titel. Wij lezen in zijn bibliografie ook dat 
Clement in 1952 de bar “de Boerinnekes” overnam, de 
gelijknamige biljartclub die in dit café was gevestigd werd daar 
opgericht in 1941, Clement was toen al meteen lid van deze club. 
 

Uit de oude doos: Lijst Kalmthoutse jeugdverenigingen 1972 

 



De winnaar van de prijsvraag: Marijke Theeuws! 
Deze week maandag trok Kathleen Goffin, uitbaatster van het café ’t 

Centrum, de winnares van de wedstrijd. Het werd Marijke Theeuws uit 

de Minnedreef. Zij mocht deze week een waardebon van 30 euro in 

ontvangst nemen.  

 

80 jaar geleden was er al een hondenclub? 
We hebben opnieuw wat hulp nodig en daarvoor richten we ons voornamelijk tot onze oudste 
lezers. We hebben aanwijzingen dat er 80 jaar geleden een hondenclub was gehuisvest in café 
Withoef. Eind de jaren ‘60 was er ook een hondenclub achter café “De Belgische Herder” (het blauw 
huis). Nadien kenden we de hondenclub op de terreinen in de Bareelstraat, deze club noemde “De 

getrouwe hond”. Nu wil 
het lukken dat wij in het 
bezit komen van een 
ingekaderde foto (zie 
afbeelding) waarop 
Wannes Van Kerckhoven 
(beter bekend als de 
Rosse Wannes van de 
Kijkuitstraat) afgebeeld 
staat. Het is een foto van  
een huldiging in 1935. Het 
eigenaardige is dat daar 
onderaan staat “De 
Getrouwe Hond” te 
Putte-Capellen. Uiteraard 
kan het zijn dat het over 
twee verschillende 
verenigingen gaat met 

dezelfde naam, maar iets zegt ons dat het wel eens over dezelfde club “De getrouwe Hond” kan 
gaan, de club die later in Kalmthout actief is geworden. Wannes woonde in de “Mierenest” en gaf 
zij  hond als naam “Duc de Mierenest”, mooi ! 

Onze-Lieve-Vrouwe-Gilde Kolveniers Kalmthout 
Deze gilde, ook “busgilde” genoemd, werd opgericht in 1642 met steun van pastoor Mattheus van 

der Biest en door hem onder bescherming geplaatst van Onze Lieve Vrouw. In de O.L.V. Kerk was 

voor deze gilde een altaar voorbehouden. De naam busgilde komt van buks-gilde, omdat geschoten 

werd met het geweer, destijds buks of kolf genoemd. Kolveniers of “cloveniers”, zoals men meestal 

schreef, zijn dus schutters met het geweer. Alhoewel onder het patronaat van Onze Lieve Vrouw 

werd de gilde toch zelden O.L.V Gilde genoemd. In 1657 spreekt men van de “clouveniers gulde”, in 

1685 van de “edele gulde vande bussche”. De schout en chirurgijn meester Jan Nouwen was de 

eerste hoofdman. Toen de kersverse gilde deelnam aan de oktoberkermis in 1642, zette een eerste 

ongeluk een domper op de feestvreugde. De gildebroeders hadden hun hoofdman gaan afhalen en 

begaven zich naar hun lokaal bij herbergier Jan Stevens in het Dorp. Feestelijk losten ze schoten op 



straat en gingen toen de gildekamer binnen. Geweren werden opgehangen en plotseling was er één 

dat afging. Hendrick Cornelis Lenaerts werd daarbij dodelijk in het hoofd getroffen. Door de “cracht 

van poyer”, achteraf bleek dat het geweer bij het schieten op straat gehaperd had. Ter zijner 

nagedachtenis schonk men een O.L.Vrouwebeeld aan de kerk. In 1685 was het gildelokaal bij Willem 

Leys, in 1709-1710 bij Quirijn vanden Reijsen. Ook bij de Kolveniers gold het verbod (“tractaet” van 

1711, tot handhaving van het zedelijk peil van de bevolking) nog ongehuwde jonge mannen onder 

de leden te hebben, iets wat voordien wel mocht. Na het uitdrukkelijk herhalen van dit verbod op 8 

juli 1754 telde men er bij deze gilde nog 18 zulke leden. Ze werden allen in 1755 voor de 

schepenbank gedaagd. Hoofdman Jan Philips Greefs werd veroordeeld omdat hij onder dwang 

gildebroeders verplicht had de eed af te leggen en kreeg een boete van 900 gulden en de 

ongehuwden moesten de gilde verlaten. De oorspronkelijke feestdag van de Kolveniersgilde was 8 

september (Onze Lieve Vrouw Geboorte), en er werd drie dagen lang geteerd, van 7 tot 9 

september, met telkens een misviering. Omwille van losbandigheden bij hun teerfeest wou pastoor 

Deynoodt in 1729 de mis van 7 september niet doen, tenzij de gildebroeders hun geweren niet meer 

zouden afschieten alvorens de kerk binnen te gaan, en bij het verlaten hiervan, dat ze naar het lof 

zouden komen en daarna direct weer naar huis gaan. Ze lieten hun mis dan maar vallen. Godfried 

Hermans, abt van Tongerlo,  was van 1771 – 1776, tijdens zijn verblijf op de Greef, opperhoofdman 

van de Kolveniersgilde. In het begin van WO I in 1914 staakte de busgilde haar activiteiten, en deden 

de gildebroeders hun buksen van 

de hand, de wapens werden 

(waarschijnlijk) vernietigd, liever 

dat dan ze aan de vijand af te 

geven. Tijdens het interbellum 

werden nog teerfeesten gehouden 

en liepen de leden mee in de 

processies. In 1951 werd de gilde 

opgeheven en sloten de leden zich 

aan bij de Sint-Jorisgilde die ook het 

archief overnam (waaronder de 

breuk). De gilde is in bezit van een 

oud boek “Register der Inkoomens 

ende Uytghaven”, welke aanvangt met een tekst gedateerd 1685. Vrije vertaling van de tekst: 

“Inden jaere 1685 zoo heeft Willem Leys aangenoemen te leveren aen de edele gulde vande bussche 

te weeten het bier voor vijf guldens min twee oort de ton huysinge 

vier ende licht voor den termijn van een jaer”. Het zilveren schildje 

dat Jacob Palinck in 1686 schonk, wordt nog steeds bewaard. Hij was 

een geboren Kalmthoutenaar die zich in 1686 koning had geschoten. 

Hij overleed in Kalmthout op 16 oktober 1688. De schouten waren 

kennelijk nogal geoefend in het schieten, want in 1683 schoot 

Franciscus de Witte zich koning en op 9 september 1713 was het de 

beurt aan schout Joannes Leppens. De Onze Lieve Vrouwe Gilde 

Kolveniers werd inmiddels heropgericht in februari 1989 door enkele 

oud-leden en zonen van oud-leden, en er werd terug met het geweer 

geschoten (luchtkarabijn). Hoofdman werd Jan Francken, die ook in 

1931 al lid was van de oude Kolveniersgilde, en in 1993 overleed. De 

heropgerichte gilde kreeg erkenning van de Confederatie der 

Historische Schuttersgilden onder de naam O.L.Vrouwe Gilde Kolveniers Kalmthout en is een 

zustergilde van de Sint-Jorisgilde, ze is gevestigd in hetzelfde lokaal aan het Kruisbos. Beide gilden 



hebben geen band met de Onze-Lieve-Vrouwegilde 

(voetbooggilde, lokaal Noordeind).Op 30 augustus 

1992 werd het 350- jarig bestaan  van de 

Kolveniersgilde uitbundig gevierd. Datzelfde jaar vond 

voor het eerst weer een koningschieting plaats. 

Tegenwoordig heeft het koningschieten elke twee jaar 

plaats, de zondag vóór 8 september, en er wordt nog 

maar één dag teerfeest gehouden, en dit op de 

zaterdag het dichtst bij 25 maart, feest van Maria 

Boodschap.  De Gilde bezit zes antieke zilveren schilden 

daterend vanaf 1680 tot 1860. Deze worden in een kluis 

bewaard. De breuk met hun replica’s en het andere 

gildezilver worden ook gedragen bij belangrijke 

gebeurtenissen met uitzondering van overlijden. Het 

gildenzilver wordt tweejaarlijks verrijkt door de koning en de 

koningin. Ook de hoofdman schenkt de gilde een zilveren 

schild. De huidige vereniging heeft de geest en vriendschap 

van de oude gilde geërfd, maar een aantal regels zijn 

aangepast om een gilde te worden waar ook de moderne mens 

zich bij thuis kan voelen. Het belangrijkste verschil met de 

oude gilde is dat nu de vrouwen volwaardige gildeleden zijn. 

De OLV Gilde Kolveniers Kalmthout is lid van de cultuurraad 

van Kalmthout. Elke maandagavond vanaf 20u00 wordt 

geschoten in de onderlinge competitie. Van januari tot en met 

juli wordt één keer per maand competitie geschoten bij de 

Nederlandse Kring West-Brabant. Voor alle informatie: O.L.V. 

Gilde Kolveniers Kalmthout, p.a. Anthonis Eddy, Korte 

Heuvelstraat 26, 2920 Kalmthout, email kolveniersgilde@telenet.be. Met dank aan Eddy Anthonis 

en Corneel Verbeemen.  
(bijdrage van Paul Witters, volgende week laatste deel: de Onze-Lieve Vrouw gilde) 

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes  (Paul Witters) 
Week 27 van 4 juli  tot 10 juli 2022 
6 juli:   Godelieve Van Gistel (Sint-Godelief). Zij werd rond 1045 
geboren in het Vlaamse graafschap Boulogne. Haar vader heette 
Heinfried, haar moeder Odgiva. Volgens de gewoonte van die 
tijd werd zij uitgehuwelijkt, de keuze van haar vader was 
gevallen op heer Bertolf van Snipgate bij Gistel in Vlaanderen. 
Maar Godelieve viel niet in goede aarde bij haar schoonmoeder, 
vrouwe Iselinde. Bertolf trok nog op de huwelijksdag bij zijn 
moeder in. Godelieve, die ervan gedroomd had burchtvrouwe te 
worden, verbande hij naar een onderhorige boerderij, waar zij 
zwaar werk moest doen en slechts een homp brood te eten 
kreeg. Latere gelovigen voegen eraan toe, dat de helft van haar 
voedsel nog naar de armen ging. Aanvankelijk probeerde zij haar verdriet biddend te verwerken. 
Maar toen om haar heen de praatjes en pesterijen almaar erger werden, vluchtte zij naar haar vader. 
Deze was woedend vanwege de schande hem en zijn dochter aangedaan. Hij wendde zich tot graaf 
Boudewijn van Vlaanderen en bisschop Radboud van Doornik om hulp. Inderdaad kwam er een 
verzoening tot stand. Bertolf nam zijn wettige vrouw tot zich en veinsde beterschap. Maar in de 
nacht van 6 juli 1070 werd zij door twee van zijn dienaren, Lantbert en Hacca, naar buiten gelokt en 
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met een doek gewurgd. Vervolgens gooiden zij haar in een put om de schijn te wekken, dat zij 
verdronken was. Volgens de legende werd het water van de put opeens glashelder en de stenen 
waarop de moord was gepleegd kleurden blinkend wit. Hoewel Bertolf met veel misbaar maakte 
om te laten zien dat hij verdriet had om het verlies van zijn vrouw, werd hij door niemand uit zijn 
omgeving serieus genomen. Het Putje: in Gistel verrees daarom een abdij die in de volksmond “Het 
Putje” wordt genoemd en tot op de dag van vandaag een pelgrimsoord is gebleven. Godelieve wordt 
traditioneel aangeroepen tegen keel- en oogziekten, bij huwelijksproblemen of familiale 
moeilijkheden zoals boosaardige schoonmoeder...... 

Een welverdiende vakantie! 
Heel wat inwoners van onze gemeente trekken de 
komende dagen “op verlof” zoals dat heet! Sommige 
houden het op een paar dagen en meestal dicht bij huis, 
anderen maken er een mooie en langere reis van naar het 
verre buitenland. Na de twee voorbije jaren, waarbij heel 
wat maatregelen golden, lijkt het nu of alle remmen 
kunnen losgegooid worden. Nochtans stijgen het aantal 
besmettingen weer en loopt de inflatie steeds maar 
verder op! Niets lijkt nog op de prijzen van een paar jaar 
geleden. En toch…… ja waarom niet als we het kunnen, 

hoor je meermaals zeggen! Toch zijn er ook mensen die hun zelf beperkingen opleggen, zowel wat 
betreft hun gezondheid als wat de financiën aangaat. Voorzichtig zijn en sparen voor wat er 
aankomt! We horen dus duidelijk verschillen in opvatting.  

In elk geval wenst de redactie van “heide vertelt” iedereen een deugddoende 
vakantie toe, thuis of in het buitenland!  
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