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Vrijdag 5 augustus, wielerfeest in Heide!
De 38ste editie reeds van de Acht!
Wat begon aan het caférestaurant De Kar in 1981 wordt
nu sedert een zestal jaren
voortgezet in het centrum van
Heide. Zoals zoveel activiteiten in
die jaren groeide de “Acht” aan
de toog. Cafébaas Luc Van Koolen
van De Kar wilde, net zoals
meerdere cafébazen daar van
droomden, een koers rondom zijn
zaak. In de beginperiode was het
een samenwerking met een petitcomité, waarbij mensen van
Heikant-sport
en
de
Heidestoempers
betrokken
waren, om de wielerwedstrijd tot
een goed recht te brengen. Later werd deze organisatie overgenomen door Wielerclub Bosduin. In
2014 ging de wedstrijd niet door. In 2015 werd er besloten om definitief uit te wijken naar het hartje
van Heide. In het verleden had de “Acht” altijd een mooie geschiedenis gehad aan de Kar, sfeer en
veel volk. Dat werd vanaf 2015 door de
wielerclub WIEKA verder gezet in het hartje
van Heide. De retro-koers die er als tweede
wedstrijd kwam bleek meteen een schot in de
roos te zijn en brengt zeker de nodige
toeschouwers mee, dit komt ook de sfeer ten
goede!
Nu vrijdag 5 augustus is het weer zover, het is
de 7de uitgave in het hartje van Heide. Vanaf
17u ben je welkom in de omgeving van de
kerk. Om 17u45 start de retro-koers met als
omloop Max Temmermanlaan/ Heidestatie-plein/ Canadezenlaan/ Minne-dreef / Canadezenlaan
(totaal 25 km te rijden). Om 19u15 start dan de Gentlemenwedstrijd over een afstand van 75
kilometer, omloop: Max Temmermanlaan/ Heidestatieplein/ Bevrij-dingslei/ Douglaslaan/
Doornenlaan/Canadezenlaan/ Minnedreef/ Max Temmermanlaan.
Tijdens en na de wedstrijden is er gelegenheid om gebruik te maken van eten en drank, dit kan
zowel bij de plaatselijke horeca (Sandy/ ’t Eetstation/ Monida/’t Centrum) als bij de organisatoren
die tijdens het evenement een terras creëren naast de kerk. Het bezoeken van het evenement is
volledig gratis!
(ondertussen lopen de inschrijvingen maar we kunnen alvast aankondigen dat deze twee heren op hun hoge
fietsen hebben ingeschreven om deel te nemen)

De “Acht van Heide quiz”, neem deel en win een mooie prijs!
Naar aanleiding van de “Acht van Heide” schrijft wielerclub
WIEKA VZW een wedstrijd uit waaraan de lezers van “Heide
vertelt” en sympathisanten kunnen deelnemen. Deze
wedstrijd wordt mogelijk gemaakt dank zij de medewerking
van het bankkantoor ARGENTA in de Heidestatiestraat. Zij
schenken een aantal prijzen voor de wedstrijd aangevuld met
een prijs van de organisatie zelf. Wat is er te winnen??
-Twee sporttassen geschonken door het ARGENTA-bankkantoor
-vijf drinkbussen geschonken door het ARGENTA-bankkantoor
-een omslag met daarin 10 jetons, hiermee kan drank of eten verkregen worden tijdens het
evenement (enkel op het terras van WIEKA aan de kerk op vrijdag 5 augustus 2022)
Hoe deelnemen:
Je moet antwoorden geven op de drie onderstaande vragen en de schiftingsvraag beantwoorden,
en in de juiste volgorde weergeven in een mail (A,B,C,D).
De antwoorden moeten per mail toekomen op het adres vandenbuijslouis@gmail.com ten laatste
op woensdag 3 augustus (middernacht). In de mail moeten de contactgegevens worden vermeld
van de deelnemer zodat wij de prijzen tijdig kunnen bezorgen.
De vragen:
A: De “Acht van Heide” is een verderzetting van een andere wielerwedstrijd gekend als de “Acht
van………”
B: Een retro-koers is een speciale wedstrijd waar gereden wordt met fietsen uit de jaren ’60 en
vroeger, de renners rijden ook met katoenen truitjes. Maar mag je met klikpedalen deelnemen? (ja
of nee antwoorden)
C: WIEKA is de organisator van het event maar waarvoor staat de afkorting WIEKA? Naam voluit
schrijven)
D: hoeveel deelnemers schreven er vorig jaar in om deel te nemen aan de “gentlemenwedstrijd”?
(schiftingsvraag)
GROTE PRIJS
BRUYNSEELSVOCHTEN

Winnaars van vorige week!
De juiste antwoorden die moesten gegeven worden op de vragen van vorige week waren als volgt:
A: apotheker
B: Antoine De Preter
C: Beukenhof
D: 299 leden (schiftingsvraag)
Er kwam juist geteld één antwoord binnen met de juiste antwoorden, zij wint een sportzak:
Betreft: Vera Millis, zij ontvangt één van deze dagen haar cadeau. De andere prijzen kunnen nu
gewonnen worden maar dan moeten onze lezers wel deelnemen!

Uit de oude doos!

We vonden een foto terug van de feestelijke opening van het nieuwe marktplein in Kalmthout.
Centraal zien we op de foto de toenmalige burgemeester Ludo Van den Maagdenberg en de
schepenen Gaston Stevens, Marcel De Coster en Maria Francken-Bogaerts. In de achtergrond zien
we het winkelcentrum De Beek in opbouw. Het jaartal is niet juist gekend maar moet half de jaren
’70 zijn geweest!

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 31 van 1 augustus tot 7 augustus 2022
Op 1 augustus is het weer wakker worden in een nieuwe maand, augustus of de oogstmaand,
korenmaan, arenmaand. Een maand waar de dagen korten met 1uur57minuten (bijna 2 uur).
Zonder dat ze ook maar enigszins relevant zijn, leggen enkele spreuken een link tussen het weer in
de eerste week van de maand in de winter. Dat steunt natuurlijk nergens op want zoals eerder
gezegd: het weer tijdens een bepaalde week van het jaar kan nooit uitvergroot worden tot het weer
dat enkele seizoenen later opduikt. Ik vermeld er hier niettemin toch enkele, maar dit zijn duidelijk
spreuken zonder grond van waarheid:
Augustus d’eerste weke heet en laf, veel wintersneeuw wacht af
Geeft augustus’ begin veel zonneschijn, dan zal het een strenge winter zijn
Is d’eerste week van augustus heet, zorg maar voor een goed warm winterkleed
De akker geschoren, de winter geboren
1 augustus: Sint-Petrus banden: en op dezen
eerste dag worden we flagrant met de neus op de
feiten gedrukt:
Op Sint-Petrusbanden, trekken de ooievaars
naar andere landen.
Zijn de ooievaars er op 21 augustus nog, dan
zou dit volgens de volksweerkunde op een
zachte winter duiden.
2 augustus: Sint Portionkel
Met Portionkel, om acht uur donker
Persoenkele, ten achten doenkele

Waarbij ‘Persoenkele’ een West-Vlaamse vervorming van ‘Portionkel’ is, net zoals ‘doenkele’
gewoon ‘donker’ betekent. In wintertijd is het ’s avonds om 20 uur donker. Vermits we de klok nu
voor de zomertijd een uur doordraaien wordt dat 21 uur.
Veel weerspreuken ontstonden lang geleden, toen er van zomertijd nog geen sprake was. Om 20
uur was het dus effectief donker in augustus. Als het invoeren van de zomertijd zou afgeschaft
worden, houdt dat meteen in dat we terugvallen op een blijvende wintertijd waardoor het om 20
uur donker is. Nog enige verklaring van “Portionkel”: Sint Franciscus van Assisi zou, volgens een
legende, zich zware zorgen hebben gemaakt over het lot van overleden zondaars en gebeden
hebben opdat een bijzondere aflaat zou worden ingesteld, waarbij berouwvolle gelovigen uit het
vagevuur konden gered worden. Christus, vergezeld door Maria en een schare engelen, verscheen
aan Franciscus en deelde hem mee dat zijn gebed werd verhoord, op voorwaarde dat de zetelende
Paus, Honorius III hem de aflaat verleende. De Paus besloot dat de Portiuncula-kapel in Assisi op 2
augustus 1216 plechtig moest worden ingewijd en dat iedereen die voortaan op de verjaardag de
kapel bezocht een volle aflaat zou kunnen verdienen, waarmee zielen uit het vagevuur werden
verlost. Als bijkomende voorwaarden werd gesteld dat de verkrijger had gebiecht, de communie
had ontvangen en het Onze Vader, het Weesgegroet en het Credo had gebeden!

Wat is dit, rarara...
Het zat met zijn lipje aan de vork. Het fietste overal mee. De
spaken blonken in de zon en draaiden om het kleinood. Het
plaatje was mooi. Niet mooi, mooi. Aandoenlijk mooi. Mooi
als het lelijke eendje. Er waren fietsplaatjes in email,
aluminium en blik. Elk jaar verschoten de plaatjes van kleur.
Van vuilbruin tot gewassen geel tot petroleumblauw. Op de
plaatjes staan cijfers, onhandig in het zwart afgedrukt,
veeleer gestempeld dan gedrukt overigens. De cijfers leken
niet tegelijk afgedrukt, maar één voor één en niet keurig op een rijtje, maar lichtjes dansend,
springerig. Wie kent ze nog, onze oude fietsplaten......Het ging om provinciale belastingen, die vanaf
het laatste decennium van de 19de eeuw werden geheven en het ging om een nieuwe bron van
inkomsten waarvan een deel naar de gemeente en een deel naar de provincie vloeide. Ook was het
in opzet een systeem voor sociaal economische nivellering. Dat laatste blijkt uit het bestaan van
categorieën plaatjes voor werklozen – het was wel degelijk een soort welzijnstaks. De Belgische
rijwielbelasting is in fases ingevoerd, in 1894: Antwerpen, Brabant, Limburg, Luxemburg, Namen en
Oost-Vlaanderen. Henegouwen was pas in 1895 aan de beurt, en Luik en West-Vlaanderen beten
de spits af in 1893. Er waren voor de opsplitsing van Brabant negen provincies. Elke provincie
maakte zijn eigen platen. Dus men startte in België met een taks op de rijwielen. Deze rijksbelasting
werd provinciaal geregeld en bestond er in dat men tegen betaling een genummerde
fietsnummerplaat kreeg mét een betalingsbewijs. Deze
nummerplaat moest dan aan het voorwiel bevestigd worden
van de fiets. De fietsnummerplaat verschilde per provincie
en kreeg elk jaar een ander kleurtje. Het metalen plaatje
werd voorzien van een uniek nummer. Ook de vorm van de
nummerplaat verschilde in alle provincies. Bij verlies of
diefstal kon men zo de eigen fiets terugvinden. Nu zorgt de
lokale politie (of preventiedienst) voor het graveren van een nummer op de fiets zodat elke fiets
over een specifiek identificatienummer beschikt. Eénmaal per jaar moest men zich aanbieden bij de
rijksdienst der belastingen voor de aanschaf van een fietsnummerplaat. Tot 1903 betaalde je
eenmalig 10 Belgische frank, wat in die tijd een redelijk kapitaal was. Nadien kwam de jaarlijkse
provincietaks waarbij in de kleur een onderscheid werd gemaakt tussen platen voor gewone fietsen,
kinderfietsen, tandems, invaliden, politie en spoorwegen''. Er bestond ook lang een sociaal
onderscheid. Arme mensen bijvoorbeeld reden met fietsplaten met een ster tussen de nummers.

Haast onvermijdelijk waren er ook fietsen waar geen belasting voor moest worden betaald. Maar
als die aan het dagelijks verkeer deelnamen, moest dat wel zichtbaar zijn:
zonder belastingplaat kon de controleur niet zien of de plaat-loze fiets
misschien van de gasmeteropnemer was (die, zo is algemeen bekend, soms
vrij lang ergens binnen blijft). Er kwam dus voor de overheid een aparte
belastingplaat met de kleuren van de Belgische vlag en alleen een nummer,
geen jaartal, omdat de plaat in principe geldig bleef zolang de gebruiker van
de fiets daarmee reed voor de politie, de gemeente, de spoorwegen of de
nutsbedrijven.(afb. 1). Daarnaast was bijzondere vrijstelling mogelijk (afb. 2).
Afb. 1
Afb. 2
Afb. 3

Om te voorkomen dat mensen op de oude plaat een nieuw jaartal zouden schilderen, werd niet
alleen jaarlijks de kleur gewijzigd, maar al gauw ook de vorm. Oorspronkelijk in 1903 was het de
bedoeling dat de platen ‘omgekeerd T-vormig’ zouden zijn, zoals ons voorbeeld van Brabant 1940
(afb 3).

Afb. 4
Afb.5
Afb. 6
Die vorm is twee of drie keer in tachtig jaar tijd terug gekomen, net als alle andere denkbare vormen:
rechthoek, ruit, schijf (afb. 4-5), ovaal, driehoek, vijfhoek. In de vroege uitvoeringen was het een
vlakke plaat van geëmailleerd ijzer, met de opschriften in het email verwerkt (afb. 6). Tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn de eerste gestanste blikken platen gekomen, en de eerste aluminium
platen zijn van 1980. De platen moesten aanvankelijk links onder de moer van het voorwiel
bevestigd worden (het gat in de plaat heeft tot ’t laatst toe de diameter van een standaard 5/16”
vooras gehouden), maar gaandeweg gingen
alle Belgische fietsenfabrikanten er toe over
een speciaal nokje aan de linker voorvorkpoot
te solderen, waar de taksplaat met een M6
boutje tegenaan werd geschroefd. Behalve de
Belgische fietsen moesten ook de fietsen in
Congo en Burundi van een taksplaat voorzien
zijn. Die van Congo had een ster (uit de
Congolese vlag) en op die van Burundi stond
de naam in letters. De ongenummerde plaat van Burundi is een zogenaamde voorslag: Burundi was
in 1963 inmiddels onafhankelijk en wenste geen Belgische taksplaten meer. De Duitse bezetting
heeft in Nederland en Frankrijk de fietsbelasting afgeschaft, maar in België was gedurende de

tweede Wereldoorlog een (Duitsgezind) burgerlijk bestuur, en die hebben de provinciale
fietsbelasting gehandhaafd. Dat is doorgegaan tot in de jaren ’90 van de vorige eeuw. De provincie
West-Vlaanderen had de meeste fietsen (afb. 9), en had ook de meeste verschillende tarieven: de
oorlogsinvaliden (er waren er in ’40-’45 weer een paar bijgekomen), de kroostrijke gezinnen, aparte
tarieven voor tandems, voor driepikkels (bakfietsen) en voor fietsenverhuurbedrijven langs de kust
waar kinderen een drie- of vierwielige trapauto konden huren. Elk type had zijn eigen nummering
en kleur, een diagonale of een horizontale balk (afb. 10 -11). In totaal had West-Vlaanderen
gedurende enkele jaren zes verschillende taksplaten en tarieven

Afb.9
Afb.10
Afb.11
Wat een administratie, en gaandeweg kwam het provinciebestuur er achter dat het eigenlijk niks
opleverde: honderd frank (2 euro 50) per gewone fiets, plus nog een paar handenvol tegen
gereduceerd tarief, in een provincie met ongeveer een miljoen fietsen, dat waren geen serieuze
inkomsten als er ook nog een plaat voor geslagen moest worden en de administratie moest worden
bijgehouden. Maar net als bij het begin van de fietsbelasting konden de gezamenlijke provinciale
autoriteiten het er niet over eens worden wanneer de taksplaat officieel afgeschaft zou worden. Een
federale beslissing kon het niet worden, want de Franstalige provincie Luik was tegen afschaffen:
provincie en stad verkeerden in serieuze financiële nood, en wilden de
paar miljoen franken die het nog opleverde niet missen. Het werd een
principekwestie. De provincie Oost-Vlaanderen gaf al in 1982 een plaat
uit met de tekst: geldig tot 1985, in de gedachte dat iedereen tegen die
tijd wel op één lijn zou zitten (afb. 12). Vlaanderen (Antwerpen, Limburg)
schafte de taksplaat af in 1985, Brabant (toen nog officieel tweetalig met
de hoofdstad Brussel), en de Waalse provincies Henegouwen, Namen en
Luxemburg schaften de taksplaat af in 1986 en de provincie Luik bleef tot
1991 fietsbelasting heffen.
Daarmee is de Belgische taksplaat een interessant verzamel-thema. Het
nadeel is, net als met het postzegelalbum, dat precies bekend is hoeveel
er in totaal zijn geweest, en bijgevolg hoeveel je er nog mist. Compleet maken van de collecties
(negen provincies, koloniën, specials, speciale tarieven, 1899 tot 1991) betekent ongeveer 1900
stuks op het verlanglijstje.
De fiets en provinciale taks...Intussen al zeer oud
(bijdrage van Paul Witters)

Vanaf 1 augustus: ’t Hieltje in de Heidestatiestraat!
’t Hieltje voorstellen hoeft voor de
meeste van onze lezers niet, denk ik
toch. 27 jaar lang was deze gevestigd op
het middenplein van de Promenade in
Kapellen. Zaakvoerder Helmut Flieger
ruilt nu de Promenade voor een
winkelpand in de Heidestatiestraat.
Vanaf 1 augustus zal je daar terecht
kunnen voor het laten repareren van je
schoenen, het laten maken van een
reproductieplaat voor je auto, het laten
maken van een stempel of laten
bijmaken van sleutels, en nog zoveel
meer. Het verhuizen van Kapellen naar
Kalmthout heeft enerzijds te maken met de hoge huurprijzen in het winkelcentrum in Kapellen maar
is anderzijds ook een troef om de zaak dichter bij de klanten te brengen. De meeste klanten van
Helmut komen uit Kalmthout, Essen en Wuustwezel. Met andere woorden we krijgen eerstdaags
opnieuw een schoenmaker dicht in onze buurt!

Sensi Sunday in de Oude Withoef!
Heb je op zondag 21 augustus nog geen
activiteit gepland dan kunnen wij je het
evenement SENSI aanbevelen wat die dag
plaatsheeft in de Oude Withoef. Om het
even wie kan er aan deelnemen maar je
moet wel vooraf een tafel (min. 4 personen)
boeken. Het evenement start om 14u en
sluit om 22u. Tijdens die periode is een DJ
te gast, zijn er heerlijke bites, fresh cocktails
& wines. Bij reservatie dien je wel 15 euro
te betalen welke de dag zelf worden
omgezet in eet- en drankbons. Reserveren
kan via de website:
https://www.sensiconcepts.com/reserveren#Reservatiepagina
klik op “RESERVEREN”
"SENSI SUNDAYS" kies het aantal personen. Tijdig reserveren is de boodschap!
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