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Oproep van Paul Witters:
the right plastic !

Heide kende vroeger een actief industrieel verleden. Denk maar aan de steenbakkerijen, Distex en
ook The Right Plastic. Tijdens de topperiode werkten er meer dan 300 personen bij “de Plastilit”.
Om ons blijvend te herinneren aan dit verleden ben ik op zoek gegaan naar de geschiedenis van dit
bedrijf. Eén van de vier directieleden is nog in leven en dankzij hem ben ik in het bezit gekomen van
een aantal unieke foto’s van de beginperiode. Graag wil ik dit verhaal zo volledig mogelijk maken en
ben dan ook op zoek naar personen die daar gewerkt hebben of mensen die mensen kennen die er
gewerkt hebben. Ook alle andere informatie zoals documenten, foto’s, verhalen, anekdotes en zo
meer zijn van harte welkom. Uiteraard zal alles gebruikt worden binnen de nodige privacy regels.
Graag contact opnemen met Paul Witters 0472/418.980 of mail naar:
Witterspaul@gmail.com of vandenbuijslouis@gmail.com
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking.

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 40: van 3 oktober tot 9 oktober 2022
Met oktober zijn we stilaan op de grens van zomer en winter gekomen. Heerlijk warme dagen
roepen nog even de herinnering op aan de voorbije zomer die dit jaar uiterst droog en zeer warm
was met natuurlijk heel veel zonneschijn. Ook nog in deze oktobermaand zijn dagen met
temperaturen van rond de twintig graden geen uitzonderingen.
Anderzijds: dagen met regen en gure wind, de eerste nachtvorsten en een steeds vroeger invallende
duisternis laten ons al duidelijk merken dat we richting winter gaan. Op de akkers en de velden
wordt het steeds rustiger. De werkzaamheden van vooral de boeren verplaatsen zich naar
binnenshuis.
9 oktober: Sint Dionysius of Sint Denijs
In Parijs, de geboorte van de heilige martelaar en bisschop Dionysius de Areopagiet. Hij werd door
de apostel Paulus gedoopt en tot eerste bisschop van Athene gewijd. Later kwam hij te Rome en
werd vandaar naar Gallië gezonden om er het Evangelie te verkondigen. Daar volbracht hij zijn taak

meerdere jaren en werd hij ten laatste op bevel van de prefect
na zeer zware folteringen door het zwaard omgebracht en
stierf er als martelaar.
Op deze dag blijft het volgens de volksweerkunde best droog
of de hele winter zou nat kunnen verlopen. Het zou ook
kunnen dat we de eerste vorst van het winterseizoen noteren:
“Regen met Sint-Denijs voorspelt een winter met weinig ijs”
“Sint-Denijs is niet vies van d’eerste vries”
“Goede Sint-Denijs geef ons vuur en weinig ijs”
“Sint-Denijs met water deugt niet voor de petater (Gents:
aardappel)”
September regen
Tot 28 september heb ik al in Heide 190 liter water /m2 gemeten, Het normale
gemiddelde niveau is voor gans de maand = 65,3 liter water/m2. Dit wil zeggen dat
we nu al zitten op de normale waarde X3

Opnieuw BIN-cyber-café.
De samenwerkende Kalmthoutse BINs organiseren op zaterdag 22 oktober in de kerk van Heide
opnieuw een BIN-café. Deze maal zal dit grotendeels in het teken van de cybercriminaliteit staan.
Meer info over dit evenement volgt er de komende weken, onder andere in “Heide vertelt”.

Een casino in Heide?
Ja zeker, de plannen hebben er ooit geweest maar het is heel lang geleden. In februari 1947 moest
de Kalmthoutse gemeenteraad debatteren over een aanvraag van de uitbater van het café-hotel
“Bien
Venu”
in
Heide
(hoek
Heidestatieplein-Max Temmermanlaan).
De raad gaf geen toestemming, men
oordeelde dat “dergelijk vertier” niet
thuishoorde in een rustige wijk zoals
Heide toen was. Mogelijk begon men na
deze aanvraag aan inkomsten te denken.
Tijdens de raadszitting van 10 mei 1947
werd er een belastingreglement gestemd
op pronostiekwedstrijden: “”gezien de
erbarmelijke
toestand
van
de
gemeentelijke financiën besluit de raad
met algemeenheid van stemmen dat er vanaf 1 januari 1947 een jaarlijkse belasting zal geheven
worden op de personen of de verenigingen die op het grondgebied van de gemeente een lokaal, een
agentschap, een onder-agentschap, een huis of hoegenaamd welke instelling exploiteren of ter
beschikking stellen van het publiek en waar weddenschappen op paarden, op hondenrennen,
biljartspelen of voetbalmatchen of welke andere sport- of andere wedstrijden, competities of spelen
worden aangenomen, zonder in aanmerking te nemen dat de spelen of de wedstrijden die aanleiding
geven tot de weddenschap al dan niet in dit lokaal of instelling plaats hebben. De belasting wordt
als volgt vastgesteld: 3000 fr. per jaar voor weddenschaappen op paardenrennen, 10.000 fr. per
jaar op weddenschappen op biljartspelen, 20.000 fr. voor weddenschappen op voetbalmatches,
250.000 fr. per jaar voor weddenschaappen op hondenrennen, 100.000 fr. per jaar voor
weddenschappen op andere spelen, wedrennen of andere competities.”
Als men deze bedragen leest en vergelijkt met de tijdsgeest van toen dan lijken dit alvast hoge
bedragen te zijn. Of er ooit café bazen, krantenwinkels of andere, deze bedragen hebben moeten
betalen is ons niet gekend.
In 1947 werd ook de eerste politiecommissaris aangesteld, Edmond Jacqmain, voorheen had
Kalmthout vooral veldwachters gekend.

Gesmaakte “buurtkoffie” in Dennendael.
Afgelopen dinsdag was ik te gast in het Ernest Albert
huis op uitnodiging van het buurtcomité uit
Dennendael die er hun “veertiendaagse buurtkoffie”
organiseerden. Ik heb er toelichting gegeven over het
boek “De Kalmthoutse GOUDEN sportgeschiedenis”
maar ook vertelt over de geschiedenis van Heide. De
opkomst was volgens de organisatoren zeer goed en
ook de groep waarvoor ik mocht vertellen was zeer
aandachtig. Nogal wat vragen volgden. Een zeer mooi
initiatief was mensen samenbrengt en er voor zorgt
dat er meer sociale cohesie ontstaat.
Als afsluiter was er de “koffie” en ook wat sterkers, hierbij had in een interessant gesprek met Ruud
Martens. Hij vertelde mij dat hij met een werk bezig was om de groepen weerstanders die er in
Kalmthout en omstreken waren in kaart te brengen. Zowel de groep van het Geheim leger als deze
van de Belgische Nationale beweging (BNB). Ook hij was op zoek naar informatie om zijn werk zo
volledig mogelijk te maken. Mensen die daarover nog wat zouden kunnen vertellen zijn natuurlijk
niet zo talrijk meer maar bij nazaten van deze mensen berust meermaals nog wel wat info, zij het in
de vorm van foto’s of documenten. Als je Ruud kan helpen mag je altijd mailen naar onze redactie
vandenbuijslouis@gmail.com , wij brengen je dan met deze vorser in contact.

Uit de oude doos!
een foto van de voetbalploeg
Heibos SV. Ongetwijfeld zijn
er mensen die al deze spelers
herkennen. Het is een foto
die moet genomen zijn
ergens in de jaren ’60. Wie
doet een poging om de
namen van deze mensen eens
naar de redactie door te
mailen !

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).
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via
de website www.binkalmthout.be

