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Jullie hebben de klok deze nacht toch ook één uurtje teruggedraaid?

Het ouderlijk huis van de familie Bosmans-Fraeters (deel 2)
Jan Bosmans, een vroegere Kalmthoutenaar heeft een mooi verhaal geschreven over zijn jeugdjaren
in Kalmthout, meer bepaalt over de omgeving, de eigen woonst en de buren. De familie Bosmans
woonde op de Kapellensteenweg (iets voorbij Colora), het huis is er nu nog te bekijken. Vader
Bosmans was een leraar in het Gitok.

Het huizeke
Omstreeks de tijd van die verbouwing werd in onze
tuin een huisje voor mijn grootouders neergezet. Het
werd een woning zonder verdieping, met een keuken,
een woonkamer, een slaapkamer en een
badkamertje. In de keuken leidde een trapje van twee
treden naar een kleine koele berging. Later kwam er
nog een annex voor de verwarmingsketel op gas. De
grote woning met alles wat erbij hoorde werd aan
mijn vader overgelaten. In ruil tekende hij een
overeenkomst waarin stond dat hij tot hun dood bij Julia Van Reeth en Louis Bosmans voor ‘het huizeke'.
zijn ouders zou blijven en voor hen zorgen. Mijn moeder wist daar niets van af. Het huisje, officieel
Kapellensteenweg 202, werd gebouwd zonder vergunning. Er kwam ook geen architect aan te pas.
In die tijd werd niet zo nauw toegezien op die dingen. Toen mijn grootouders in 1982 en 1983
overleden, moest mijn vader voor dat huisje wel nog erfenisrechten betalen. Kosten op het
sterfhuis, want het stond sindsdien te vervallen en het eerste wat mijn moeder deed toen ze daar
ruim tien jaar later de macht voor had, was het gehate ‘huizeke’ laten slopen. Dat zij ongeweten
verplicht was om in dat huis en vlakbij haar schoonouders te blijven wonen, zou tientallen jaren lang
een bron van frustratie blijven voor mijn moeder. In de jaren zestig was bouwgrond nog betrekkelijk
goedkoop en kon iemand met een gemiddeld inkomen nog een vrijstaande woning laten optrekken.
Veel collega’s van mijn vader kochten of bouwden een villa in de Kempen, volgens mijn moeder
soms met geld dat mijn vader hun had geleend. Ze droomde ervan ook zo te wonen, maar mijn
vader bleef Oost-Indisch doof voor dat verlangen. Haar onvervulde aspiraties waren wel méér dan
begrijpelijk. Het huis waarin zij gevangen zat, was namelijk lelijk, donker en onpraktisch!

De poort
Eigenlijk was het minder een woning dan een handelshuis. Mijn grootvader was loodgieter, het huis
dat hij liet bouwen, moest vooral voor zijn ambacht dienstbaar zijn. Vanaf de straat was het eerste
wat je opviel in de voorgevel ‘de poort’. Die poort, die wat weghad van een garagedeur maar daar
helemaal niet voor diende, was de gewone ingang van het huis. Er was weliswaar een voordeur met

een bel, een vierkant plaatje in bakeliet met een rood knopje, die uitkwam op de gang, maar die
deur werd zelden of nooit gebruikt. Wie ons kende, kwam zonder plichtplegingen binnen langs de
poort. Dat deed de postbode, in die tijd nog stijlvol gekleed in een
politieachtig uniform met kepie, maar ook de brouwer die het
tafelbier leverde en de melkboer, Sjarel Wagemaekers. Sjarel
werd soms vergezeld door zijn vrouw Flora. Na enkele jaren werd
hij afgelost door zijn broer Sooi, de vader van Jef Wagemaekers,
die anno 2022 het Strijboshof uitbaat. Uiteraard vielen ook de
vriendinnen van mijn moeder of haar zussen en nichten als die in
de buurt waren, zonder aan te bellen binnen via de poort. De
poort is tegenwoordig wit, maar vroeger was ze donkergroen. Toen het een verplichting werd om
een brievenbus te hebben, maakte mijn vader er een gleuf in en hing er binnenin een zelfgemaakte
houten bak aan, die op de foto uit ’95 alweer verdwenen lijkt. De poort ging ’s nachts op slot en de
sleutel werd opgehangen aan een haakje naast de deur naar het woonhuis. Aan de binnenkant van
de poort waren er aan weerszijden twee stevige stalen beugels. Daar werd ’s avonds een dikke stok
doorheen gestoken, zodat inbrekers zelfs na het forceren van het slot niet binnen zouden kunnen.
Ik vraag me af welke gebeurtenissen dat soort bekommernis om onze veiligheid hebben
geïnspireerd.

De koer
De poort gaf toegang tot ‘de koer’, een overdekte
binnenplaats die ooit als magazijn had gediend. De vloer
was bedekt met plavuizen, die
door de jaren heen glimmend
en glad waren geworden, als
waren ze ingezeept. De koer liep
Het gootje en links daarvan het putteke.
over de volledige diepte van het
huis en werd van bovenaf verlicht door schuine platen getextureerd glas.
In de zomer hing mijn vader onder dat glas een zeildoek op om de warmte
buiten te houden. Aan het eind van het zomerseizoen lag dat doek vol
dode insecten. Onmiddellijk achter de poort had je op de koer het deksel
van een sterfput. Aan de muur hing een rode, uitschuifbare ladder. In het
midden, waar de toegang tot het eigenlijke woonhuis zich bevond, was er
een gootje dat uitgaf op het
Het toilet op de koer,
aanvankelijk zonder
rooster boven een klein,
spoelbak.
kwalijk ruikend putje. Bij
het schuren van de vloer kon het water via dat gootje
naar het putje worden afgevoerd. Verder naar
achteren had je rechts en dwars op de as van de koer
het raam van de woonkamer, dan de deur naar het
Zicht op ‘de koer’. Rechts het raam naar de woonkamer, links
woonhuis en vervolgens een tweede raam dat naar de deur en het raam van 'de keuken', uiterst links het raampje
binnen uitgaf op ‘de keuken’, waarover later meer. Op van 'het pomphuis' en de deur van het toilet
beide vensterbanken stonden geraniums. Ik vond de geur daarvan
onverdraaglijk muf. De foto hiernaast toont een deel van de koer in 1995. Al
de rommel op de foto moet je even wegdenken. Nog verder naar achteren,
waar je links dat raampje ziet, stond een pomp boven het deksel van de
regenwaterput. Met die pomp speelden we als kind geregeld. Het water,
'Vava' Louis Bosmans
aan het werk bij de
waarin je als je goed Het water, waarin je als je goed keek soms fijne
verbouwing.
draadwormen kon onderscheiden, diende voor de was en om het toilet door

te spoelen. Dat had aanvankelijk namelijk geen spoelbak: de pot eindigde op een gat dat
rechtstreeks uitgaf op de beerput. Dat zulks enige geurhinder
kon veroorzaken, is wellicht zondermeer duidelijk. De
toiletdeur was donkergroen en bestond aan de bovenzijde uit
horizontale latjes. Toen ik een jaar of acht was, werd een pot
met spoelbak geplaatst. Dat gebeurden naar aanleiding van
een beperkte verbouwing van de koer, waarbij mijn
grootvader onder andere het kleine raampje naar het
‘pomphuis’ (waarover later) verving door een groter
Een vergelijkbare secretaire.
exemplaar. Hij was daar behoorlijk handig in. Van die
verbouwing heb ik met mijn eerste camera een foto gemaakt. Hij staat op de Wikipedia onder het
lemma ‘Dianagrafie’. Ongeveer ter hoogte van het toilet was er in het plafond van de koer een zware
balk. Daaraan maakte mijn vader op een bepaald ogenblik een schommel vast. We konden
schommelen op de koer! Die schommel verdween enkele jaren later weer even plots als hij
verschenen was. De wegen van mijn vader waren ondoorgrondelijk. Tegenover het toilet stond op
de koer een zware eiken secretaire, die ooit het ‘zenuwcentrum’ van de loodgieterij was geweest.
Het was een indrukwekkend meubel met achter het afsluitbare rolluik allerlei kleine schappen en
laatjes. Onderaan was het een bureaumeubel met aan weerzijden kastdeuren. Achter de ene
kastdeur waren opnieuw laden, achter het andere gewoon twee compartimenten, die gescheiden
waren door een schap. Het bovendeel is verloren gegaan, het onderste deel, het eigenlijke
bureaumeubel, staat nog steeds in onze woonkamer in Hoboken. Jammer genoeg bestaan er geen
originele opnamen van de secretaire. De foto toont niet helemaal hoe het meubel was, maar de
gelijkenis is treffend. Achteraan links op de koer waren er rekken met schoenen. Mijn vader had
maat 43 of 44. Met mijn kinderogen zag ik zijn schoenen als reusachtige boten! Toen mijn vader en
grootvader in de eerste helft van de jaren zestig in ons huis centrale verwarming installeerden,
braken ze de vloer van de koer open en begroeven er een stookolietank van 3000 liter onder. Boven
de toegang tot de afsluitklep kwam er een vierkant, menierood metalen deksel. Een keer per jaar
kwamen ze stookolie leveren. Het hele huis stonk er dagenlang naar. De koer zag er allesbehalve
fraai uit als woondecor, maar voor verschillende generaties kinderen was het een droomlocatie. Je
kon er voluit gaan met een fietsje of een trapautootje. Wanneer het regende had je toch nog steeds
een plek waar je kon spelen. Minder aangenaam voor mijn moeder was dat ze vanuit het woonhuis
alleen op de koer kon kijken, niet op de zon en het groen waar ze van bleef dromen. Zelfs mijn
grootouders in hun minihuisje hadden een mooier uitzicht dan zij.

Het kotje
Voorbij het toilet kon je rechts de hoek omslaan en kwam je in ‘het kotje’. Dat werd deels gescheiden
van de koer door een laag muurtje, waarop potten met bloemen stonden. Tegen de achterkant van
dat muurtje stond in het kotje een werkbank, met daaronder een verzinkte teil voor de was. Toen
mijn vader in het begin van de jaren zestig in een werkhuis in de Schooldreef de basis legde voor
wat later het Technisch Instituut Sint-Jozef (nu het GITOK) zou worden, stalde hij op de werkbank
voor enige tijd een draaibankje, de allereerste machine voor die school. Tegen de linkermuur was
er een houten rek met op verschillende verdiepingen ongebruikt sanitair materiaal, waaronder
enkele WC-potten. Als kind klommen we vaak op die rekken bij wijze van sport. Het kotje zou in de
loop van de jaren allerhande transformaties ondergaan. Het rek verdween, tegen de achtermuur
kwam er een omvangrijke kast voor in onbruik geraakte kleding. Onze eerste automatische
wasmachine, een Linde, kreeg rechts een plaats. Er was ook korte tijd een volière met twee
parkieten, in de volksmond ‘prussen’. Toen we een ijskast-annex-diepvriezer kregen, stak die
achteraan in het kotje uit; niet onverstandig natuurlijk, want zo kon de restwarmte uit het woonhuis
worden gehouden. Om beschadiging van de radiator achteraan te voorkomen, bouwde mijn vader

er een kast in spaanplaat omheen, met bovenaan een rechthoekige opening om de warmte te laten
ontsnappen.

De was op vrijdag
Zo zijn we bij het achterste deel van de koer aangekomen. Daar stonden drie zaken die vóór de
komst van de wasmachine van groot belang waren voor de gang van zaken in ons huishouden. In
het midden van de achtermuur bevond zich een cilindervormig metalen voorwerp met een diameter
van een centimeter of tachtig en een hoogte van een meter twintig. Bovenaan zat er een koperen
ketel in met een inhoud van een zestigtal liter. Onderaan was er een deurtje met een rooster, daar
kon je de houtjes in steken voor het vuur waarmee de ketel heet werd
gestookt. Het geheel diende natuurlijk om de witte was af te koken. Op
vrijdag waren zowel mijn moeder als mijn grootmoeder in de weer met
die was. Ook Florreke, de poetsvrouw van mijn grootmoeder en een
beruchte klappei, stond soms in de ketel te roeren. Terwijl het wasgoed
werd afgekookt, brachten ze geregeld met een stok de dampende
massa in beweging. Door de invloed van het hete water en de zeep
kreeg het oppervlak van die stok iets viltigs. Toen hij in onbruik was
geraakt, speelden we er soms mee, waarbij we het vierjarige Marijke Onze eerste (primitieve)
uitdaagden om er Paul en mij mee achterna te zitten. Ik spreek over wasmachine, van Hoover
‘voor we een wasmachine hadden’, maar dat klopt niet helemaal. Rechts stond er een primitief
apparaat, een ‘Hoover’. Eigenlijk was dat gewoon een roestvrij stalen bak waarin aan de zijkant een
schroef was aangebracht. Je moest er samen met de was heet water en waspoeder in doen. De
schroef liet het water rondgaan. Na het wassen kon je het vuile water
via een slang laten weglopen. Bij dat apparaat hoorde een mangel, maar
die heb ik nooit weten gebruiken, hij lag ergens in het kotje. Links van
de kookketel tenslotte stond de centrifuge. Dat was een indrukwekkend
gevaarte, dat stevig verankerd stond in beton. Geen overbodige
voorzorg, want wanneer de machine begon te draaien, trilde de grond
en vergingen horen en zien van het lawaai. Ik was er doodsbang van!
Een Electrolux V uit 1928 zoals
Een andere bron van angst was de stofzuiger die op wasdag eveneens
de onze.
zijn ronde deed door het huis. Het was een Electrolux V uit 1928!
Waarom ik er als de dood voor was, is niet moeilijk te begrijpen: hij maakte evenveel lawaai als een
jetmotor op volle toeren!

Het achterpoortje
Links van de centrifuge gaf het ‘poortje’ uit op de buitenkoer. Ook
dat poortje was donkergroen, van dezelfde bouw en even solide als
‘de poort’. Als je een beetje lenig was, dan kon je, anders dan mijn
vader op de foto, langs de balken ervan op het platte dak klimmen.
’s Avonds ging het op de grendel. Mijn vader werkte vier dagen in
de week in Antwerpen als vakleraar koper- en zinkbewerking. Na
het avondeten (een broodmaaltijd om halfvijf!) vertrok hij met de
auto of de trein. Tegen halftien kwam hij weer thuis. Omdat het
poortje gesloten was, moest hij er bij zijn aankomst op bonken,
waarna mijn moeder hem kon binnenlaten. Het poortje en de hele
achtergevel werden in de jaren ’70 vervangen door een glazen deur,
waardoor mijn moeder eindelijk een minimaal uitzicht kreeg op de
buitenwereld.
(bijdrage van Jan Bosmans, wordt volgende week verder vervolgd)

'Pa' Jos Bosmans als brandweerman
bij het achterpoortje. Wij kinderen
hadden geen ladder nodig om op het
dak te geraken.

Na Nieuwmoer heeft nu ook Achterbroek een dorpshuis!
Vorige week werd in Achterbroek het
dorpshuis ingehuldigd. Het dorpshuis is
gevestigd in het oude klooster naast de
school op de Achterbroeksteenweg.
Vooraleer
deze
ruimte
voor
gemeenschapsgebruik werd omgebouwd
woonden er kloosterzusters. Het oudere
gebouw kreeg een volledige make-over.
Hiervoor was er een grote inzet van vele
vrijwilligers,
maar
ook
van
het
gemeentepersoneel en leerlingen van de
school De Masten uit Kapellen. De nieuwe
multifunctionele ontmoetingsplek omvat op
de bovenverdieping een creatieve ruimte,
een polyvalente ruimte en een vergaderruimte. Beneden is er een keuken en bar en een salon met
bibliotheek. Op deze manier zijn verschillende activiteiten mogelijk. Eerstdaags gaat een
buurtwerker van ”Zorgzaam Achterbroek” vanuit het dorpshuis, samen met verenigingen en
mensen uit de wijk, aan de slag om van Achterbroek een extra zorgzame wijk te maken. Het
dorpshuis moet hiervoor een ideale ontmoetingsplek worden. Voor de werking en de activiteiten
kan men rekenen op meer dan 30 vrijwilligers. Het dorpshuis zal elke dinsdag-, donderdag- en
vrijdagavond, en op woensdag- en donderdagnamiddag, open zijn. Ondertussen wordt ook werk
gemaakt van het “Generatieplein”. Dit komt tegenover het dorpshuis naast de parochiezaal. Op dit
weiland zal een multifunctionele buitenruimte ontwikkeld worden wat dan weer een aanvulling
moet worden voor zowel het dorpshuis als het parochiecentrum.”

Gilbert Uitdenhouwen wil tentoonstellen in het KMSA.

In december 2022 opent De Nationale Expo in het KMSKA: een tentoonstelling met werk van
verborgen artistiek talent. Via De Nationale Expo gaan ze op zoek naar verborgen talent in alle

disciplines van de beeldende kunsten. De opgave is "Laat je inspireren door de ‘Aanbidding door de
Koningen’ van Peter Paul Rubens en maak een eigen creatie”. 100 kunstwerken zullen van 22
december tot 22 januari schitteren in een unieke expo in het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen (KMSKA). Gilbert Uitdenhouwen doet mee met een aquarel-schilderij met als
titel: “Melchior op weg naar de kribbe, op zoek naar vrede en geluk.” Het is een verwijzing naar de
hedendaagse realiteit van vluchtelingen over gans de wereld die op zoek zijn naar een nieuwe thuis.
50 van de 100 kunstwerken worden gekozen door het publiek door te stemmen op een kunstwerk.
Dankzij hun stem kan zijn kunstwerk een plek veroveren in het KMSKA. Geef jij hem ook een duwtje
in de rug? Hier kan je zijn werk bekijken en je stem uitbrengen:
https://nationaleexpo.museumpas.be/project/37937.
Let wel, je moet je aanmelden met je account. Zonder account gaat je stem verloren. Je kunt nog
stemmen tot 6 november 2022.

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 44 van 31 oktober tot 6 november 2022
Deze week gaan we van maandag 31 oktober naar de slachtmaand november over. Met een maand
van 30 dagen die ons met zen allen nog meer in het donker jagen, 1u20 korter licht deze maand.
We noemen november ook nog de Bloedmaand – Nevelmaand – Bottelmaand – Smeermaand –
Gastmaand.
31 oktober: op de laatste oktober, houdt de natuur zich sober
1 november: Allerheiligen: Allerheiligen is tijdens de kerstening van West-Europa ontstaan ter
vervanging van oude, heidense feesten ter nagedachtenis van de doden.
In 837 bepaalde paus Gregorius IV dat Allerheiligen op 1 november gevierd moet worden.
2 november: Allerzielen
Het is de herdenkingsdag van alle overledenen. Ook dit feest heeft
heidense voorbeelden: de Romeinen herdachten hun overledenen
tijdens de Parentalia en de Kelten tijdens Samhain en de Germanen
brachten offers voor hun ronddolende doden.
3 november: Sint Hubertus patroon van de jagers en hondenvrienden.
Waarom u die dag een 'hubke' of gewijd broodje uit Kalmthout
moet eten?
De feestdag van Sint-Hubertus, een volksheilige die in Kalmthout nog
steeds wordt gevierd met Hubertusbroodjes of Hubkes. De broodjes
gaan dan ook als zoete koek over de toonbank. Een ‘hubke’ of een
Sint-Hubertusbroodje is de naam voor zacht pistoletje of kadetje dat op Hubertusdag door een
priester van de Rooms-katholieke Kerk gewijd wordt. Het eten ervan is een traditioneel gebruik in
de Noorderkempen. Het brood wordt gewijd in naam van Sint-Hubertus en gegeten op diens
feestdag, 3 november. Vroeger namen de kerkgangers ook wel zelf een broodje mee om het te laten
wijden. Het moest, na de wijding, droog
worden opgegeten alvorens men iets anders
mocht eten. Volgens het bijgeloof zou het eten
van dit brood bescherming bieden tegen
razernij en hondsdolheid. Sommige mensen
maken er nog steeds een gewoonte van om
een hubke in een lade van de kast te bewaren.
Het blijft daar liggen tot er de volgende
november een nieuwbakken hubke komt dat
dan ook weer een jaar wordt bewaard. Zo

wordt het gezin beschermd tegen ziekten. Deze hubkes zijn te koop op die dag bij vele bakkers in
Kalmthout en meer specifiek bij bakker Prenen waar Nico deze terug bakt volgens aloude
familietraditie.
SMAKELIJK!!!
6 november: Sint-Leonardus:
Historisch gesproken weten we alleen dat Leonardus in het zuiden van
Frankrijk een kluizenaar cel bewoond moet hebben. Het is zelfs onduidelijk of
hij er ook abt was. Maar de legende weet veel meer over hem te vertellen. Hij
was ridder aan het hof van koning Clovis. Via bisschop Remigius van Reims (†
553; feest 1 oktober) maakte hij kennis met de christelijke godsdienst. Hij was
zo onder de indruk dat hij besloot voortaan in dienst van Christus te treden.
Hij begon het evangelie overal te verkondigen. Daarbij gebeurden vele
wonderen. Vandaar dat hij - althans volgens het verhaal - tot bisschop werd
gewijd. Maar hij wilde niet een bisschop zijn met een paleis en rijke kleding. Hij
trok zich dus terug in een kloostertje te Orléans en vervolgens ging hij wonen
in de bossen rond Limoges. Velen kwamen daar zijn raad vragen. Sommige van de mensen die hem
kwamen opzoeken, wilden niet meer weg. Zij bouwden een eenvoudig hutje bij hem in de buurt. Zo
ontstond een soort van kloostergemeenschap. Hij zou als abt de leiding gehad hebben. Hij hielp de
boeren in de omtrek, vooral bij veeziekten, en zelfs aanstaande moeders bij een zware bevalling. Hij
had een speciale voorliefde voor de gevangenen. Door zijn tussenkomst zijn er heel wat in vrijheid
gesteld. Hij liet ze daarna niet aan hun lot over, maar liet ze meehelpen bij de ontginning en
bebouwing van nieuwe stukken land.

Nog over de Engelse Miss
In Heide vertelt n° 57 , n°138 en n°140 werd
er geschreven over Miss Coulton. Die
woonde in dit huis (zie foto), te bereiken
vanuit het zijpaadje in de Heidestatiestraat
waar ook Jan Franken woont. Heel goed
zichtbaar vanop het perron richting Essen.
Ik maakte deze foto van de villa tussen de
herfstkleuren. Wanneer men in Heide
sprak over deze éénzame vreemde madam
waar veel kinderen bang van hadden, dan
sprak men ook over de Engelse Miss.

Mevrouw Verpraet overleden!
Bij het ter perse gaan bereikte ons het bericht dat in
Beukenhof op donderdag 27 oktober Irène Selbeck, geb. 5
oktober 1926, echtgenote van Louis Verpraet, is overleden.
Samen met haar echtgenoot Louis is zij een medewerkster
van het eerste uur van dit krantje. Louis had de vele
verhalen in zijn hoofd maar het was Irene die het allemaal
netjes moest uittypen en aan de redactie sturen. En dat
waren veel en soms lange verhalen! Wij bieden onze
innige deelneming aan bij dit overlijden. De komende week zal de familie in intieme kring afscheid
van haar nemen. Aan Louis en zijn familie wensen wij heel veel sterkte toe!

Uit de oude doos!
Deze foto is genomen naar aanleiding van de huldiging van wielerrenner Jan Meeuwis in 1927 toen
hij Belgisch kampioen veldrijden was geworden in Brussel.
Jan werd geboren op 6 oktober 1905 en kreeg als bijnaam “den Toort” mee. Hij koerste in 1926 al
en won dat jaar de internationale trofee voor junioren in Brussel. Ook veldrijden deed “den Toort”.
Zo werd hij in 1927 Belgisch kampioen veldrijden op de “Quatre Bras” in Brussel. Datzelfde jaar
eindigde hij als tweede tijdens het wereldkampioenschap veldrijden in Parijs. Verder behaalde Jan
elk seizoen wat overwinningen bij de beroepsrenners en was hij tijdens de laatste jaren van zijn
actieve loopbaan ook actief op de piste. In 1936 won hij in het “Kuipke” de “trofee der wegrenners”.
Na zijn huwelijk verliet Jan Kalmthout. Hij verhuisde naar Lebbeke. Michel Lambrechts schrijft in zijn
wielerboek over hem:
“Hij was iemand die in zijn tijd alles kon, doch hij had van die periodes dat het koersen voor
hem slechts bijzaak was”

Wie nog meer van dergelijke nieuwtjes wil lezen moet
vandaag of morgen nog intekenen om het boek “ de Kalmthoutse GOUDEN
sportgeschiedenis” te bestellen, kostprijs in voorverkoop 12 euro (intekenen kan tot
31 oktober 2022). Nadien zal het boek aan een duurder prijs te koop worden
aangeboden.
www.kalmthout.be/50-jaar-sportraad
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