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Oud proost van de jeugd en de sport!
In Rijkevorsel overleed op 5 september Nico Matthijsen, oud
onderpastoor van de parochie Kalmthout Onze Lieve Vrouw. Nico
werd geboren in het Nederlandse Zaandam op 7 januari 1938. Als
jonge priester kwam hij in 1964 in Kalmthout-centrum terecht. Hij
vormde een team met de pastoor Weyts en de onderpastoors
Kerstens en later Verheyen. Hij bleef in de parochie maar zes jaar
maar tijdens die tijd bleef zijn aanwezigheid niet onbesproken. Als jonge priester drukte hij zijn
stempel op het toen gangbare kerkelijk beleid en dat botste wel eens. Ik herinner mij deze priester
als misdienaar maar vooral ook uit de periode dat ik actief was bij de Kajotters. Van de Kajotters
was hij de proost maar hij was dat ook van tal van andere verenigingen, zo ook van de
sportverenigingen Heikant-sport en Bezemheide-sport. Ik wil jullie al even mee laten genieten van
een passage wat in mijn boek “de Kalmthoutse GOUDEN sportgeschiedenis” zal te lezen zijn: “””In
1968 promoveerde Bezemheide sport naar derde provinciale en dat moest gevierd worden. In die
periode stond de Bezemheide nog bekend als een “rood” bastion, terwijl voorzitter Jan Beyers, en
nog wel enkele bestuursleden, toch wel wat meer katholiek gezind waren. Anderzijds was de
toenmalige onderpastoor van Kalmthout-centrum, Nico Mathijssen, de club Bezemheide goed
gezind en hij was er meer dan eens te gast, ook in hun clublokaal. Het clublokaal van Bezemheide
was het Volkshuis. De kampioenen werden dan ook in het volkshuis gevierd en daar kwam het tot
een soort weddenschap tussen de voorzitter en de onderpastoor. De kampioenenviering van
Bezemheide zou zowel in de kerk als op het gemeentehuis gevierd worden. Zo gezegd, zo gedaan!
Op een mooie dag trok het ganse gezelschap begeleid door de harmonie Bos en Hei gezeten op een
platte wagen naar de kerk. Alle spelers waren in hun spelersuniform gekleed en stapte zo de kerk
binnen voor een dankviering, nadien gingen ze naar het gemeentehuis voor de verdere viering en
receptie! “”En ook persoonlijk kan ik getuigen van een nieuwe koers die de jonge kerkleider in die
periode wilde varen. Ik denk dat ik 16 jaar oud was, de avond voor 1 mei nodigde Nico ons uit om
met hem mee te gaan naar het volkshuis om er iets te gaan drinken. Het was immers de avond voor
hun feestdag en het was daar een grote drukte met feestvierders, de stoet was net uitgegaan in de
Bezemheide. Voor mij was dit de eerste keer dat ik in het volkshuis binnenkwam, eigenlijk was dit
door mijn ouders ten strengste verboden. Ook naar fuiven in het volkshuis mochten wij in die
periode niet gaan, het gildenhuis (nu de Zonnedauw) was geen probleem, maar het volkshuis.. ?
Toch overtuigde de onderpastoor ons om mee te gaan, als jonge leiding van de KAJ deden we dat
ook. We werden daar ook goed ontvangen en dit bezoek was voor mij en ook voor de kameraden
het signaal om voortaan meer, zij het stiekem, naar het volkshuis af te zakken. Dat dit alles niet echt
in dank werd afgenomen door zijn rechtstreekse oversten hoeft niet gezegd. Alhoewel pastoorke
Weyts nu niet echt alles afkeurde waren het vooral zijn mede-onderpastoor, en zeker de meid, die
het gedrag van de jonge vooruitstrevende onderpastoor niet konden smaken. Maar wij als jeugdigen
knapen konden wel mooi samenwerken met deze priester en leerden van hem ook een andere
wereld kennen. Zowel de jeugd, maar ook de sport, waren zijn ding, en daar ging hij voor! Een ander

voorbeeld dat ik mij herinner uit de jaren dat ik misdienaar was:
“Jaarlijks gingen we ook “op reis” met de misdienaars van de
verschillende parochies uit de streek. Tot dan toe waren dat uitstapjes
naar Meerseldreef of Scherpenheuvel gekoppeld aan heel wat
bedevaartachtige activiteiten. Ook in deze bracht Nico verandering,
hij organiseerde een reis naar zijn geboortestreek in Nederland, een
ganse dag plezier!” Dat de jonge onderpastoor ook wel een pintje
mocht, niet altijd tijdig op het appel was om de misviering te starten
en dan een zeer korte viering deed, konden de oudere kerkgangers in
die periode minder smaken. De jeugd daarentegen was wel fan van
de onderpastoor!
Bij ons thuis, en dat moet gezegd, konden mijn ouders Nico wel goed
verdragen. Ik kom uit een groot gezin (9 kinderen) en maandelijks
moest de MILAC (soldatenblad) in elkaar gestoken worden. De
moderne middelen die er nu zijn waren er uiteraard eind de jaren ’60
nog niet. Eerst ging ik, samen met één of meerdere van mijn broers, soms ook andere jongeren,
helpen op de pastorij om aan de stencilmachine te draaien. Vervolgens verhuisde alles naar ons
thuis, de tafel werd leeggemaakt en alles werd mooi in volgorde op hoopjes gelegd. Vervolgens rond
de tafel draaien tot alle blaadjes waren samengeraapt, dan nog nieten en adressen schrijven.
Hoeveel exemplaren het waren weet ik niet meer maar het leken er zeer veel. Hiervoor mocht bij
ons thuis wel de mooiste kamer vooraan in de woning gebruikt worden, en plaats waar wij anders
zelden kwamen. In 1970 nam de jonge pastoor de beslissing om op missie te gaan (Zaïre). Ik durf
het bijna niet te schrijven maar iedereen werd toch wel een beetje gewaar dat hij het tegenwerken
wat beu was en een andere uitdaging zocht. De parochie en zijn verenigingen zette meteen grote
feestelijkheden op touw onder de naam “NICOMA” feesten. Met een pak geld op zak kon de
onderpastoor de parochie verlaten om missiewerk te gaan doen. In 1977 keerde Nico terug uit Zaïre
en werd hij onderpastoor in Brasschaat-centrum, in 1981 werd hij parochiepriester in Nijlen om
vervolgens in 1998 pastoor te worden van de Sint-Willebrordus en Sint-Jozef parochies in
Rijkevorsel. Daar stierf Nico nu in een verzorgingstehuis, hij ruste in vrede!
(geschreven door uw redacteur voor wie Nico een inspirerende figuur was tijdens zijn jonge jaren en aan wie
hij op deze manier een ode wil brengen)

Jan Gotinck uit Nieuwmoer wint de Heikneuter!
Op zaterdag 10 september 2022
werd de “Heikneuter” uitgereikt aan
Jan Gotinck. De Heikneuter is de
culturele prijs die wordt toegekend
door de Kalmthoutse Cultuurraad
aan een verdienstelijke inwoner van
de gemeente. Jan Gotinck kreeg deze
voor zijn inzet in de Maatjes van
Nieuwmoer. Als bezieler van de
visvijver, als gids in het natuurgebied
en misschien ook wel een beetje “als
een duiveltje doet al” binnen de
Vissersclub De Maatjes. Op de foto
zien we Jan in gezelschap van drie eerdere winnaars van de Heikneuter, Gilbert Uitdenhouwen,
Louis Verpraet en Frans Jochems.

Het was weer kermis in Heide, een traditie!
Afgelopen weekend was er naast de uitgeregende dorpsdag in Heide ook de jaarlijkse septemberkermis. Wat kermis betreft heeft Kalmthout, net als vele andere gemeenten, wel wat geschiedenis
te vertellen. Heide kreeg een eerste kermis in 1910, toen besloot de gemeenteraad dat er voortaan
op de eerste zondag van mei kermis mocht gehouden worden in de wijk Heide (zondag en
maandag). Het waren de uitbaters van enkele gelegenheden in Heide die deze aanvraag hadden
gedaan: (Au Bien venu, Café de la station, De Withoef, Heiderust, Het nieuw Hotel, Hotel
Diesterweg, De Kroon en De zwaan). In 1938 werd voor Heide een tweede kermis toegestaan, deze
zou ook twee dagen duren en gehouden worden op de derde zondag en maandag van september.
De alleroudste kermis in onze gemeente is de oktoberkermis in Kalmthout-Dorp. De allereerste kerk
van Kalmthout was aan Sint-Bavo toegewijd. (naamdag: 1 oktober). Meteen werd besloten om ter
gelegenheid van Sint Bavo kermis te houden op de eerste zondag van oktober, het jaartal van deze
start is niet gekend. Een tweede kermis in Kalmthout-dorp werd gehouden rond het feest van SintJacob, de beschermheilige van Kalmthout
(naamdag: 25 juli). Men noemde dit de “kleine
kermis”, zij had steeds plaats op de zondag die
het feest van Sint-Jacob voorafgaat. Dit ging ook
gepaard met een jaarlijkse processie. Later
besloot het gemeentebestuur dat de kermis in
oktober de “kleine kermis” werd (twee dagen
durend) en de juli-kermis de grote kermis (drie
dagen durende). Twee kermissen die ook al lang
bestaan zijn deze van Nieuwmoer (derde zondag
na Pinksteren) en deze van Achterbroek (op de
zondag na 2 juli). . Maar er waren in Kalmthout
nog wel wat meer kermissen. Zo werd er vanaf
1923 ook kermis gehouden op Pinksteren
rondom de kerk van het centrum. Nu zijn daar
met Pinksteren nog altijd de straatfeesten en
ook ter dezer gelegenheid staan er kermiskramen. Ook in het centrum kwam er een tweede kermis,
namelijk op de laatste zondag en maandag voor 15 augustus, dit werd dan Bezemheide-kermis, deze
kermis bestaat niet meer, net als Kijkuit-kermis. In 1946 werd deze toegestaan op de laatste zondag
en maandag van de maand mei. Ook de zondag na Pinksteren was het kermis in Kalmthout, namelijk
Duintjes-kermis in de omgeving van de Mierennest. Daarnaast kende de gemeente ook wel wat
kermissen die eigenlijk niet officieel werden toegestaan maar wel vele jaren plaatsvonden:
Konijntjeskermis in de Acht Zaligheden op de zondag na 25 november, Kruisstraatkermis in de
omgeving van herberg De Lindenboom. Ook Nieuwmoer kende een aantal niet officieel toegestane
kermissen: Macadamkermis, Moleneindkermis en Buntboskermis.
(bron: Campthoutania)

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 39 van 26 september tot 2 oktober 2022
September loopt ten eind en oktober komt overeind.
29 september: Sint-Michiel: Deze feestdag is een lotdag die valt op een tijdstip van het jaar dart
de oude Germanen grote offerfeesten hielden. De wijnbrouwers hechtten vroeger veel belang aan
de vorst die voor die tijd plaatshad, want zij geloofden dat die in verband stond met de mei vorst,
die schadelijk is voor de druiventeelt. De boeren openden die dag galnoten of de maretak om te
weten war hun het volgende jaar te wachten stond. Als de noten vol en gezond waren, zou het jaar

overvloedig voortbrengen wat voor het leven noodzakelijk was.
Waren ze leeg en vochtig, dan zou de zomer nat en koud zijn. Waren
ze mager en droog, dan zou de zomer droog en warm zijn. Als er een
spin, vlieg of worm in zat, zou het jaar respectievelijk slecht,
middelmatig of goed zijn. Als er niets in zat, mocht men zich aan
onheil verwachten. In Vlaanderen neemt het volk aan dat er tegen
die datum nog enkele mooie dagen zullen komen, het zogenaamde
Sint-Michielszomertje.
Men dankt Sint-Michaël voor de goede oogst zodat men de dorre
en doodse wintermaanden door kan komen. Speciaal op dit feest
wordt het Michaëlsbrood gebakken. Tevens is het een feest dat
oproept tot innerlijke moed waarbij men gevaren zoals
eenzaamheid bestrijden moet. En eenzaamheid is één van de
verleidingen-die in de winterperiode toe kunnen slaan.
1 oktober: Sint-Bavo: Er zijn twee kwaai getijden in het jaar zei de boer:
“Pasen als men moet zeggen en Bamis(*), als men moet leggen”
Dit heeft helemaal niets met weerkunde te maken. “Als men moet zeggen” verwijst naar de
paasbiecht. Dit is een eerste “kwaai getijde” wanneer men dus zijn zonden moet opbiechten. Het
tweede “kwaai getijde” is er dus op begin oktober. Rond deze periode moet de pacht betaald
worden, vandaar ‘als men moet leggen’. Misschien is het daarom te wijten dat de weersspreuken
het alleen maar over slecht weer hebben.
“De boeren houden meer van kermissen, dan van Bamissen”
“Bamisweer: regen en wind, en raar of nooit goed gezind”
(*) Rond Sint Bavo wil het nog wel eens flink regenen en waaien. In de volkstaal is voor regen- en
stormachtig weer de benaming ‘Bamisweer’ vaak gebruikt. Bamis is ontleed aan de Sint Bavo-mis.

11 September was het “Open-monumenten dag”….
Dit artikel heb ik teruggevonden in een oude Hei en Maatjes van vier jaar geleden en op zondag 11
september was het dan zover. Dit ging dan ook niet onopgemerkt voorbij in onze gemeente
Kalmthout. Op dit jaarlijks terugkerende evenement stonden de deuren van Onze-Lieve-Vrouwkerk
in Kalmthout open voor iedereen. Naast een indrukwekkend overzicht van alle kazuifels kon
iedereen voor de eerste keer kennis maken met drie gerestaureerde beeldjes, afkomstig van onze
vroegere Sint-Jacobskapel. De objecten maken deel uit van een collectie heiligenbeelden: twee
terracotta’s, twee houten sculpturen, en één gipsen sculptuur uit de voormalige Sint-Jacobskapel in
Kalmthout. De probleemstelling is dat deze kapel in 1957 werd afgebroken en de heiligenbeelden
in tussentijd werden opgeslagen in de kelder van de bibliotheek in Kalmthout. De toestand van de
objecten voor behandeling laat niet toe deze op te stellen in een publieke ruimte. Het doel bestaat
er in de collectie te behandelen zodanig dat de beelden opgesteld kunnen worden in de Onze-LieveVrouwkerk in Kalmthout en ook om verder verval in de toekomst tegen te gaan. In de jaren 1730
werd een grootschalige restauratiecampagne aan deze kapel uitgevoerd. Dit is vermoedelijk de
periode waarin de heiligenbeelden in de kapel terecht kwamen. Drie (van de vijf) beelden na zeer
knap restauratie werk:
-We zien op afbeelding links hieronder, het gerestaureerde beeld van de Heilige Nikolaas. Over de
geschiedenis van de sculptuur van de Heilige Nicolaas vóór deze in de Sint-Jacobskapel terecht
kwam is echter niets geweten.
-Het beeld in het midden, (beeld van hout) Sint-Christoffel, zijn feestdag is 24 juli en was vroeger bij
de bevolking een zeer populaire heilige. In het dorp van Kalmthout werd gekozen voor deze heilige
omdat hij de patroon van de reizigers en pelgrims is. Rond 1630 werd de Sint-Christoffelkapel
omgedoopt tot Sint-Jacobskapel. Aangezien de voormalige Sint-Christoffelkapel op de weg van een

pelgrimsroute naar Santiago de Compostela lag, vermoeden we dat de naamsverandering daaruit
voorkomt.

-Het beeld rechts, (hout) Sint-Paulus een heilige die veel rusteloze reizen deed. Met Petrus is hij één
van de kopstukken van de Kerk. Beiden worden dan ook op dezelfde dag gevierd: 29 juni. Paulus
heeft zoveel gereisd in dienst van het evangelie, dat hij de eretitel van 'De Apostel' heeft
meegekregen. Vroeger ook een zeer geliefde heilige bij de bevolking. Na WO II was de kapel ernstig
beschadigd en tussen 1945 en 1948 werden de heiligenbeelden bij de familie De Ridder uit
Kalmthout op zolder bewaard. Van 1948-1996 werden ze bewaard op de zolder van het
gemeentehuis. Daarna werden ze tijdelijk in de O.L.V.kerk ondergebracht, maar na diefstal van de H.

Jacobus de meerdere werden ze overgebracht naar de
kelder van de bibliotheek. De Heilige Nicolaas werd
naar het archief van Kalmthout gebracht. In 2010
werden ze opgesteld op een tentoonstelling over van

de Sint-Jacobskapel in het Arboretum van Kalmthout. Daarna werden ze terug naar de kelder van
de bibliotheek van Kalmthout gebracht, inclusief de Heilige Nicolaas, waar ze tot begin 2018
bewaard werden.
( op de bovenstaande foto een platte grond van de kapel met in rood aanduiding van de plaats waar het beeld
van Sint-Kristoffel heeft gestaan. Waar de twee andere beelden hebben gestaan blijft een vraagteken. Met
dank aan de oudheidkundige kring van Kalmthout , Jan Franken en zijn medewerkers. Foto’s van de beeldjes,
Paul Witters.Platte grond, oudheidkundige kring)

De Kalmthoutse GOUDEN sportgeschiedenis rolt weldra van de
pers!
Ondertussen staat de auteur al wat verder met de samenstelling
van het nieuwe boek dat op 18 november wordt voorgesteld.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een aantal
hoofdstukken maar er kan altijd nog relevante informatie
aangereikt worden uit het verleden om het boek zo volledig
mogelijk te maken, vooral het hoofdstuk “sportgeschiedenis” van
onze gemeente willen wij zo volledig mogelijk brengen en daar is
alle informatie die wordt aangereikt welkom. Dus aarzel niet als
je info hebt, neem gewoon even contact en wij maken een
afspraak. Ook oudere foto’s van Kalmthoutse sportverenigingen
of sportfiguren blijven onze interesse wekken. Eerstdaags wordt
ook de oplage van het boek bepaalt, daarbij is het belangrijk dat
mensen die interesse hebben het boek nu al reserveren. Dit kan
via
de website van de gemeente Kalmthout:
www.kalmthout.be/50-jaar-sportraaad De prijs in voorverkoop bedraagt 12 euro. Het boek zelf is
samengesteld in een aantal hoofdstukken: -50 jaar gemeentelijke sportraad, - de Kalmthoutse
sportgeschiedenis, -de Kalmthoutse sportfiguren, -de sportaccommodatie, -de gemeentelijke
sportdienst en een overzicht van de huidige Kalmthoutse sportverenigingen. Het boek zal
geïllustreerd worden met heel wat foto’s van vroeger en nu!

Proficiat Remco !
Jij bezorgde ons een mooie zondagmorgen!
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