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Vader en zoon fietsen vanuit Kreta naar Heide!
Francis Vanthillo (°9/1/1957) en zijn zoon Hidde (°16/7/1985)
zijn ondertussen al enkele dagen terug in Heide na een zware
fietstocht welke zij eigenlijk toch wel als zeer ontspannend
hebben ervaren.
Na een week voorbereiding in het verblijf in Kreta begonnen
ze eraan op 4 september 2022. Die dag fietste ze een 100-tal
kilometer op het eiland richting Souda. Daar namen we ’s
avonds de boot welke hun tijdens de nacht naar het Griekse
Athene bracht. De eerste fietstrit in Griekenland ging van
Athene naar Alata, daags nadien fietsten ze dan naar Patras.
Hier werd terug de boot genomen om naar Ancona (Italië) te
varen. In Italië maakten ze heel wat mooie ritten. In een
notendop samengevat fietste zij van Ancona via San Marino
naar Rimini, Bologna, Parma, Pavia, zo tot aan het Como
meer. Hier reden ze dan Zwitserland binnen richting Airolo en
kwamen zo aan de voet van de Gotthard. Vanaf hier begon
een mooi maar ook wel het zwaarste gedeelte van de trip.
Drie zware bergpassages moesten overwonnen worden: de
Gotthard-pas, de Furka-pas en de Grimsel-pas. Toen ze die avond in Griswil waren hadden ze er
2470 hoogtemeters opzitten. De volgende dag ging het naar Liestal om dan de dag nadien even
voorbij Bazel de grens over te steken. Zij kwamen zo terecht in het Franse Turckheim en moesten
een dag later richting Obenaai. Daar deed zich het enige probleem voor dat zij kenden tijdens de
ganse tocht. Hidde had problemen met de remblokjes van zijn fiets en er moest een oplossing
gevonden worden. Met de hulp van Aerts Action bike in het thuisland kon men de nodige info
opdoen zodat men wist wat er nodig was om de fiets terug in orde te brengen, het moest compatibel
zijn. Het was moeilijk te vinden maar het
toeval overtrof alle verwachtingen. Een
toevallige ontmoeting daar bracht mee dat
onze fietsers met een andere fietsliefhebber
in contact kwamen, die zegde dergelijke
blokjes bij hem thuis te hebben. De fiets kon
hersteld worden en de rit kon verder. De
dag nadien moest men wel wat kilometer
inhalen en volgde een lange rit naar Arry.
Het einde kwam nu in zicht. De volgende
dag reed men vanuit Arry de Belgische grens
over naar Bastenaken. Daags nadien stond
een trip van Bastenaken naar het

Nederlandse Valkenburg op de agenda. Tijdens de laatste dag fietste men dan vanuit Valkenburg
naar Heide!
Tijdens de ganse trip hadden de twee sportievelingen steeds mooi weer gehad, enkel in de Alpen
hadden ze een paar wisselvallige en mistige dagen gekend. Toen ze de laatste rit reden vanuit
Nederland moesten ze wel afrekenen met een ganse dag regen en wind!
In totaal zijn Francis en Hidde 21 dagen onderweg geweest, ze deden 18 ritten en namen tussendoor
ook driemaal een rustdag. Ze fietsten 2337 kilometer en rekenden af met 23.649 hoogtemeters.
Hidde heeft berekend dat hij in het totaal 90 uren fietste aan een gemiddelde snelheid van 25,9
km/uur. Francis merkt meteen op dat hij veel meer uren op de fiets zat en dat zijn gemiddelde niet
zo hoog lag. Eigenlijk kwam het er op neer dat ze dagelijks samen vertrokken maar dat ieder zijn
tempo regelde. ’s Morgens vertrokken ze tussen 9 en 10u en ’s avonds waren ze op de slaapplaats
tussen 16 en 18u. Overnachten deden ze telkens in een hotel of B&B welke ze een tweetal dagen
voordien reserveerden. Begeleiding hadden ze enkel op Italiaanse bodem. De dochter van Francis,
Mira, en zijn andere zoon Ties, volgden de fietsers een viertal dagen, dat was ook heel belangrijk
voor de bagage. De andere dagen moesten ze zelf hun plan trekken!
Vader en zoon zij bijzonder blij dat zij dit hebben meegemaakt. Hun grootste vrees was dat er
onderweg iets zou voorvallen maar dat is allemaal bijzonder hard meegevallen. Buiten het herstel
van Hidde zijn fiets moesten ze nog afrekenen met twee lekke banden. Beide zeggen dat een
dergelijke trip nog wel eens op de agenda zou kunnen staan. Voor het vertrek had Hidde geen
ervaring met een dergelijke tocht, het was zijn eerste grote onderneming. Francis had al wel een
paar maal een fietsweek gedaan (Tireno Adriatico, Schotland, Zuid Frankrijk).
Wanneer ik de vraag stel of zij ook gelet hebben op gezonde voeding om deze toch wel zware tocht
tot een goed einde te brengen hoor ik het meteen. Dagelijks “goed eten”, lekker aperitieven en nog
wat nagenieten, maar wel alle dagen vroeg in het bed!

Jean Bastiaensen beste paleograaf van Vlaanderen
Op zaterdag 1 oktober had in Utrecht een wedstrijd
plaats om de beste paleograaf van Vlaanderen en
Nederland aan te duiden. Er deden 34 personen
mee om deze titel te behalen. Zij moesten onder
meer een logboekfragment over een kaping op zee,
neergeschreven in 1703 door een BrugseAmsterdamse kapitein, doorworstelen. De
hoofdprijs was voor de Nederlander Ed van der
Vlist, conservator van de Koninklijke bibliotheek in
Den Haag. Als waardige tweede werd
Kalmthoutenaar Jean Bastiaensen gekroond. Jean is
één van onze medewerkers van de oudheidkundige
kring Calmphoutania en is werkzaam als bediende
bij de gemeente Kalmthout. Jean won al eerder
(2018) een dergelijke wedstrijd. Ook dit jaar mag hij terecht claimen dat hij de beste Vlaming is
geworden in deze discipline.
(dank aan Gudrun Van Landeghem voor deze info)

De brandweerkazerne van Kalmthout.
Omdat Burgermeester Bareel in 1907 een contract afsloot met “Gaz Riche” uit Brussel moest er in
Kalmthout ook een gasfabriek worden gebouwd. De gemeente besloot deze te laten bouwen op de
plaats waar de inmiddels afgebroken brandweerkazerne stond. Naast het gebouw zelf moesten er
ook gasketels worden voorzien. Einde 1908 was alles klaar en kon de nieuwe fabriek in werking

worden gesteld. In 1940 deed de fabriek
geen dienst meer en werd het gebouw aan
de gemeente verkocht. De gemeente zelf
gebruikte het gebouw nog verschillende
jaren om het te laten bewonen. De eerste
bewoners in het gebouw was de familie
Peeters-Duerloo die in Kalmthout als “die van
de gas” werden genoemd. Later werd het
bewoond door brandweercommandant
Gerard Vissers. Vic Kustermans was de
laatste bewoner vooraleer het gebouw in 1967 werd afgebroken.
De eerste “brandweerkazerne”, in zoverre men daar toen van kon spreken, was gelegen rechts in
de hoek naast de hoofdingang van het gemeentehuis
(waar nu de inkomhal is). Brandweer Kalmthout
ontstond in 1864 toen de eerste brandspuit en een
dozijn emmers werden aangekocht voor 1400 frank.
158 jaar later bestaat ze nog altijd. Dat is zeker geen
overbodige luxe. Het voertuig was een kar getrokken
door mankracht. Na WOII bestond het brandweerkorps uit vrijwilligers die in de buurt van het
gemeentehuis woonden. Dit waren meestal
zelfstandigen, die waren bijna altijd thuis. Denk maar aan Jan Loos, Sooi Van Thillo en “Frits” den
Hartog van winkel Amerika. Wanneer de sirene loeide op het gemeentehuis sprong Frits op zijn fiets
waar intussen ook de andere vrijwilligers aankwamen. Het spreekt voor zich dat na elke blustaak er
ook nog inwendig diende geblust en dit gebeurde
dan meestal in café de Kroon. Eind jaren zestig
werd op de vrijgekomen gronden, waar de oude
gasfabriek stond, een nieuwe brandweerkazerne
gebouwd. De beslissing om deze te bouwen werd
reeds in 1961 genomen maar het duurde nog tot
1967 eer men met de bouwwerken kon starten.
De oude brandweerkazerne werd in 1968 voor
het eerst in gebruik genomen. Er waren toen drie
voertuigen. Bijna een halve eeuw lang was het de
uitvalsbasis voor de Kalmthoutse brandweerlui om uit te rukken naar branden, ongevallen en
andere incidenten. Niet alleen de brandweer was er
gehuisvest, ook de ziekenwagendienst. Op de
bovenverdieping woonde een conciërge en tot 1981
was ook de politie daar gehuisvest. In de kelder waren
twee politiecellen. In 1980 kwamen de mekaniekers en
in 1985 de schrijnwerkers zich in de kazerne vestigen.
Er werd toen zelfs een ruimte als doplokaal gebruikt.
Het gebouw deed vroeger ook dienst voor
uiteenlopende socio-culturele activiteiten zoals bals,
tentoonstellingen, koers op rollen. De voorbije jaren
waren lokalen van de oude brandweerkazerne ingenomen door Twinkeltje met tweedehands
kinderkledij en de sociale kruidenier voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Tijdens de
coronacrisis deed het gebouw dienst als testcentrum..Na meer dan 45 jaar dienst werd het tijd om

deze verouderde kazerne te vervangen
door het bouwen van een nieuwe, gelegen
achter de oude. De nieuwe kazerne werd in
het voorjaar van 2013 geopend en in
gebruik genomen.
Hier
staat
een
ploeg
van
42
brandweermannen paraat om ons bij te
staan in geval van nood en branden. De
afbraak van de oude brandweerkazerne is
meteen ook de start van een groot project
waarbij heel de omgeving wordt aangepakt.
De effectieve bouwwerken van het nieuwe gemeentehuis starten volgens de planning in het
voorjaar van 2023. Het oude gedeelte met de raadzaal wordt gerenoveerd met respect voor de
erfgoedwaarde. De kantoren worden afgebroken en
vervangen door een volledige nieuwbouw. Daar komen
alle gemeentelijke diensten samen die nu werken vanuit 5
verschillende gebouwen, waaronder ook het OCMW.
Voor het nieuwe gemeentehuis komt een groen
belevingsplein. Achteraan komt de nieuwe parking, die
bereikbaar wordt vanuit het Kerkeneind en Rozeneind.
Begin september is men begonnen met de afbraak. Omdat
daar ooit een gasfabriek heeft gestaan moet de
ondergrond nog gesaneerd worden. Die werken zullen ongeveer anderhalve maand duren.
Na de bouwwerken zal alles er zo gaan uitzien:

Bij deze willen wij ook graag alle vrijwillige brandweerlieden van het korps Kalmthout heel hartelijk
bedanken voor hun inzet en hun bereidwilligheid om altijd voor onze veiligheid in te staan!
(Tekst en foto’s Paul Witters – Tussen Hei & Maatjes – Gazet van Antwerpen)

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 41: van 10 oktober tot 16 oktober 2022
10 oktober: Gummarus:
Op de eerste dag van zijn reis naar Rome sloeg hij zijn tent op aan het riviertje de Nete. Om ruimte
te maken moest hij wel een boom omhakken. Maar de man aan wie de boom toebehoorde was hier
woedend over. Toen heeft Gummarus in de daarop volgende nacht de boom weer rechtop gezet en
met zijn gordel stevigheid gegeven. Een andere versie vertelt dat het niet Gummarus zelf was, maar
zijn soldaten die een boom hadden omgezaagd op privéterrein. Gummarus zou die boom weer op
zijn schouders hebben genomen en op zijn plaats hebben teruggezet. Vervolgens bond hij zijn riem
eromheen en de boom was weer de oude en groeide als kool.

15 oktober Theresia van Avila:
Kerklerares en patrones van de schakers.
Een mooi nazomertje rond deze datum is een
“treeskeszomerke”: vijf dagen zonneschijn om ieder
te verblij’n. Soms wordt dit nazomertje ook
kranenzomer genoemd, de kraanvogels zijn dan
voorbijgetrokken. Pal in het midden van de maand
maakt Sint-Theresia het mooie weer, wanneer de
herfst al goed is ingezet en alles is geoogst of geplukt.

Met Sint-Treze, vallen de leste bezen (laatste bessen)
Hoe slecht oktober ook mag wezen, ’t is schoon weer met Treesken
Sint Trezeke Plukt haar laatste Bezeke (besje)

De junioren van Heibos 1961-1962
Guy Van Overvelt bezorgde ons de namen
van de spelers op de foto: staande van links
naar rechts: Guy Van Overvelt, Gilbert
Janssens, Leonard Herremans, Jan
Anthonissen, Ludo Van Meer, Theo Simons
en afgevaardigde Frans Anthonissen.
Zittend van links naar rechts: Jos Van Den
Eynden, Marc Milis, Cis Claessens, René
Gillis, Louis Boons.
(met dank aan Gilbert Uitdenhouwen)

Herfsttijd op de heide!
Weer doet de herfst de kleur verdwijnen,
de tint van de bladeren gaat naar ’t goud.
De hei doet ons nu denken aan duisternis,
en toch….
Op de hei heeft elk seizoen zijn charme,
het is nu net of een arme man droomt van goud.
(Lode, 1990)
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