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erfgoed hoogstraten
Beste erfgoedleden,
Aan tijdelijke situaties komt vroeg of laat een einde. Zo ook aan het voorzitterschap dat ik een
tijdlang mocht uitvoeren. Dit einde heeft niets te maken met betrokkenheid van mijnentwege, maar
alles met een bepaalde lokroep vanuit het Zuiden.
Het geloof van onze ploeg in het nut van een goed erfgoedbeleid is uiteraard nog steeds erg groot.
Een goede erfgoedwerking impliceert dan ook een uitstekend bestuur met aan het hoofd een prima
voorzitter. Onze bekwame bestuursploeg kent u al vele jaren en zal zoals gebruikelijk met
overtuiging doorwerken. Sterker nog: vanaf januari wordt de groep versterkt met een nieuw
bestuurslid in de persoon van Jef Michielsen. (u leest hier verder meer over). De “kopman” van het
bestuur wordt vanaf 01.01.11 Francis Huijbrechts. U zal het met mij eens zijn dat onze
erfgoedvereniging bij hem in zeer ervaren handen zal zijn.
Want erfgoedwerking blijft belangrijk. We kunnen het niet genoeg beklemtonen. Zoals u weet is
onze vereniging via zijn werkgroepen actief op vele terreinen. We doen aan onderzoek en nemen,
daar waar het mogelijk is, stappen tot behoud van ons historisch waardevol erfgoed. Ook proberen
we via onze lezingen, boeken en artikels het Hoogstraatse verhaal te vertellen. We blijven de
mening toegedaan dat wanneer een stad zijn geschiedenis verliest het ook zijn ziel heeft verloren.
Cis Huijbrechts verhaalt u daarom weer graag over onze militaire geschiedenis en José
Verbreuken heeft voor u een kort verslag gemaakt van onze uitstap naar Leuven die kaderde in
het feestjaar van 800 jaar Stad en Vrijheid.
Via onze activiteiten proberen we ook zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren. We blijven
vechten voor het behoud van ons erfgoed omdat we er van overtuigd zijn dat het een
‘bestrijdingsmiddel’ kan zijn tegen verzuring en vereenzaming. Het blijvend bestaan van
burgerhuizen is niet enkel belangrijk voor het historische verhaal dat ze vertellen maar de
bewoners van deze huizen kennen elkaar en vormen zo een buurtschap waar nog een soort
‘dorpsleven’ heerst, waar een praatje kan gemaakt worden en waar er nog een gezonde sociale
controle is. Dit alles in tegenstelling tot de grote woonkazernes die onze stad steeds meer
terroriseren en waar door het grote verloop de sociale cohesie helemaal zoek is. Als we een
‘Luchtbalgegeven’ willen vermijden moeten we nu ijveren voor behoud. In dit verband zal Frans
Horsten u een verslag brengen over de uitreiking van onze jaarlijks Erfgoedprijs.
Tenslotte willen we ook pleitbezorgers blijven voor het respect voor fauna en flora, waarmee de
mens (als biologisch product van de natuur) onlosmakelijk verbonden is. Deze strijd is meer dan
ooit noodzakelijk in het verstedelijkt gebied dat Vlaanderen in de loop der jaren geworden is.(Onze
werkgroep Trage Wegen is onze ambassadeur bij uitstek) In de toekomst willen we daarom nauw
samenwerken met andere verenigingen om tot mooie resultaten te komen. Versnippering leidt al
te vaak tot het uitblijven van resultaten. Een voorbeeld van deze samenwerking mag u al ervaren
op onze eerstvolgende algemene vergadering waarvoor we u al van harte uitnodigen. (u leest
verder meer hierover).
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Er rest me dan nog enkel u veel plezier te wensen bij het lezen van deze nieuwsbrief en bij het
deelnemen aan de vele activiteiten die we nog voor u in petto hebben. Hiertoe presenteren we u
dan ook graag de kalender voor 2011.

Agenda 2011
-

5 februari: algemene vergadering
1 mei: Erfgoeddag met het thema “Armoe troef”
juni: Midzomernachtlezing
11 september: Open Monumentendag met het thema “Conflict”
oktober: najaarsuitstap ’s Hertogenbosch
11 november: voorstelling boek
december : najaarslezing

Aan de bestuursploeg wens ik nog heel veel moed en mooie initiatieven toe. Het was ontzettend
prettig en leerrijk met jullie te hebben mogen samenwerken.
Sonia Van Coillie
Voorzitster

Samen staan we sterk(er)
Erfgoed Hoogstraten werkt samen …

Het afgelopen trimester hebben we met Erfgoed Hoogstraten een opvallend aantal constructieve
contacten gehad met erfgoedpartners en aanverwante verenigingen. Dit past natuurlijk in onze
intentie om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor het verwezenlijken van onze
doelstellingen. Het betekent ook dat we niet stil blijven zitten, maar naar de mensen willen
toestappen en de discussie aangaan.
Erfgoedcafé
Op 6 september was er zo het Erfgoedcafé dat werd opgezet vanuit de Erfgoedcel
Noorderkempen. Dit is een onderdeel van de Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, met als
uitvalsbasis het Erfgoedhuis te Turnhout. Ontstaan eind 2007 vanuit het Erfgoedconvenant tussen
de Vlaamse Gemeenschap en de stad Turnhout duurde het niet lang voor er werd gedacht aan
een meer regionale werking. Net als wij bekommeren zij zich om het behoud en de ontsluiting van
het culturele erfgoed, maar dan vanuit een samenwerkingsverband tussen gemeentebesturen en
dus ook voor een veel ruimer gebied. In casu de noordelijke helft van het arrondissement
Turnhout, van Hoogstraten tot Arendonk en Kasterlee, evenwel met uitzondering van de
fusiegemeente Ravels. De erfgoedcel ondersteunt specifieke projecten en wil tevens in overleg
met lokale spelers en besturen een verantwoord regionaal erfgoedbeleid uitstippelen.
Ze organiseerden in de loop van september en oktober een aantal erfgoedcafés in de
verschillende gemeenten om een beter zicht te krijgen op de vele actoren, de aanpak, de
resultaten en mogelijke troeven of problemen in hun doelgebied. Voor de meeste van onze
bestuurders en de andere aanwezigen (een 20-tal individuen en vertegenwoordigers van
uiteenlopende organisaties) was het een eerste kennismaking met de medewerkers van deze cel
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en haar doelstellingen. In kleine groepjes werden bepaalde thema's, als
werving van vrijwilligers en regionale samenwerking aangesneden.

publieksontsluiting,

Persoonlijk had ik een dubbel gevoel na deze bijeenkomst. Het kwam tot een vruchtbare
gedachtewisseling, maar er staken tevens nogal wat frustraties de kop op. Onder andere over het
non-beleid in het recente verleden op het vlak van waardevolle gebouwen in het Hoogstraatse.
Deze negatieve gevoelens zijn evenwel door een aantal mensen omgezet naar een
krachtenbundeling in Erfgoed Hoogstraten die toch al enkele fraaie resultaten heeft opgeleverd.
Vrij confronterend was tevens de manier waarop een vereniging als de onze vanuit een bepaalde
hoek de Zwarte Piet krijgt toegeschoven. Dat onze "bemoeienissen" door bepaalde lieden niet
altijd op prijs worden gesteld is niet zo verwonderlijk, maar ook bij de man in de straat leven
blijkbaar enkele hardnekkige clichés. Er is op het gebied van correcte beeldvorming en
bewustmaking duidelijk nog werk aan de winkel. Mogelijk kan de Erfgoedcel Noorderkempen ook
hier een rol in spelen.
Enkele weken na het Erfgoedcafé volgde een meer gedetailleerde bevraging door een
medewerkster van de erfgoedcel, naar het wel en wee in het Hoogstraatse erfgoedland in het
algemeen en naar de werking van onze vereniging. Het werd overigens al snel duidelijk dat ze
onze vzw zien als een hoofdrolspeler in de Noorderkempen. Niet voor niks als we onze palmares
van de afgelopen 7 jaar bekijken. We vormen toch wel een buitenbeentje o.a. omwille van onze
werkwijzen en de brede waaier aan activiteiten die we ontplooien.
Voor de klas
Intussen verliezen we ook de jeugd niet uit het oog. Zij zijn immers de erfgoeddragers van morgen.
Samen met de staf van het Stedelijk Museum en Den Hoftuin konden we op 30 september een 25tal leerkrachten geschiedenis van de scholengemeenschap Markdal laten proeven van onze
doelstellingen en activiteiten. In tegenstelling tot mijn tijd op de schoolbanken - een kwarteeuw
geleden - hebben de leerkrachten geschiedenis niet meer noodzakelijk een sterke band met
Hoogstraten. Dit was dus een mooie gelegenheid om hen te laten kennismaken met het rijke
erfgoedaanbod in onze regio. Als zij nu ook nog hun leerlingen kunnen warm maken met
streekgerichte projecten denken we toch een goede basis te leggen voor de volgende decennia.
Heemkunde Vlaanderen
Vanuit deze overkoepelende organisatie, met standplaats Mechelen, werden we dan weer
gecontacteerd i.v.m. de voorbereiding voor een studiedag op 11 december rond Levende
Geschiedenis. Ze hadden gehoord over onze tijdreis in het kader van "Vivat Hoogstraeten" in april
en de tienduizenden bezoekers die we daarbij hebben aangetrokken en ze wilden het fijne weten
van ons succesverhaal. In tegenstelling tot onze eigen vzw kampen nogal wat lokale heemkringen
met een sterke vergrijzing in het bestuur en een zekere verstarring in hun activiteiten. Met deze
studiedag wil men andere manieren van ontsluiting en publiekswerking voorstellen en
bespreekbaar maken en we konden ze enkele tips geven rond dit gegeven.
Natuurpunt Markvallei
Eind december stond er een gesprek op de agenda met Drej Oomen, voorzitter van de lokale
Natuurpunt-afdeling. We willen nagaan in welke mate we rond bepaalde projecten kunnen
samenwerken. Het is immers altijd een goede zaak dat we de krachten bundelen van verenigingen
die aspecten van ons Erfgoed ter harte nemen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd…
Francis Huijbrechts
Ondervoorzitter
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Jef Michielsen

Nieuwsbrief vzw Erfgoed Hoogstraten, 8 ste jaargang nr. 29
Zoals in het voorwoord reeds aangehaald, willen we u graag ons nieuwe kandidaat-bestuurslid, Jef
Michielsen, voorstellen.
Jef, een geboren en getogen Kempenaar, was 35 jaar lang als leerkracht werkzaam in de
gemeentelijke basisscholen van zijn geboortedorp Beerse. Dat hij gewend is om initiatieven te
nemen, bewijzen de lessen en taalkampen die Jef organiseerde binnen een grotere Kempense
regio waaronder ook in onze stad.
Vanaf 2000 engageert Jef zich als
medewerker van de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde en komt zo in aanraking
met de specifieke problematiek van
kinderen op weg naar en van school. In
dit kader worden ook voor Hoogstraten
schoolvervoerplannen
en
–
bereikbaarheidskaarten opgesteld. Met
dit initiatief wordt op zoek gegaan naar
een veilig traject tussen huis en school
voor de jeugd en worden knelpunten in
de schoolomgeving opgespoord en in
kaart gebracht. Het uiteindelijke doel is
via besprekingen met de school en op
het bestuurlijk vlak maar ook door
sensibilisering te komen tot een
verkeersveiliger traject voor de zwakke
weggebruiker.
De link met onze werkgroep ‘Trage Wegen’ is dan snel gelegd en de werking van de Stichting
Verkeerskunde sluit naadloos aan bij de doelstellingen van onze vereniging. Want al jaren trekken
we aan de bel om deze ‘veilige verbindingswegen’ opnieuw in gebruik te nemen. (onze voorouders
gebruikten ze gedurende eeuwen maar door het tijdperk van Koning Auto zijn ze in vergetelheid
geraakt en vaak ook verdwenen). Jef werd niet enkel lid van Erfgoed Hoogstraten maar
engageerde zich meteen in de werkgroep waar hij de opgedane kennis kon toetsen aan het
Hoogstraatse model. In heel wat gemeenten (bv. Temse is een prachtig voorbeeld) was men
ondertussen met de schoolbereikbaarheidskaarten op zak tot de actie overgegaan wat mocht
resulteren in een netwerk van trage wegen die de schoolkinderen vanaf dat moment dagdagelijks
konden gebruiken. Zulke realisaties doen natuurlijk dromen van een fietsnetwerk voor onze eigen
stad; een vurige betrachting die onze eigen werkgroep al jaren koestert en waarvoor zij zich al
ongelooflijk inzetten, helaas niet altijd met het verhoopte resultaat. Toch hebben ze nooit
opgegeven en dat mag blijken uit de noeste arbeid die zal resulteren in de inventarisatie van alle
trage wegen binnen Groot-Hoogstraten, die zij eind december van dit jaar hopen te kunnen
presenteren aan het bestuur en de bevolking. We hopen, samen met hen, dat de praktijk zich snel
zal aansluiten bij de in kaart gebrachte theorie van trage wegen. Onze stadsgenoten en vooral de
kinderen hebben hier recht op.
Van harte welkom, Jef!
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Verslag herfstuitstap
Leuven – zondag 17 oktober

Met 42 erfgoedleden uit Hoogstraten poseren we ’s morgens op de Grote Markt vóór de start van
onze ontdekkingstocht door Leuven met het bekendste gotische stadhuis ter wereld op de
achtergrond! Twee enthousiaste gidsen loodsen ons tot 17 u. door deze bezienswaardige stad;
ondanks de koude wordt het een geslaagde en boeiende dag in de hoofdstad van VlaamsBrabant.

De lakenhalle in vroeggotische stijl, gebouwd in de 14de eeuw voor de bloeiende lakenindustrie,
met barokke boven- en aanbouw, is nu universiteitshal. De in 1425 opgerichte universiteit was in
die tijd de enige in de Nederlanden. In dit gebouw hebben enkelen uit onze groep zich ooit nog
ingeschreven.

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief januari 2011

Leuven bezat monumentale stadspoorten, waarvan hier aan de vroegere Wolfspoort nog een deel
van een oude stadsmuur uit de 12de eeuw overeind staat.

De Oude Markt waar in vroegere tijden de handelsactiviteiten en het marktgebeuren zich
concentreerden. Nu is het bekend van het jaarlijkse Marktrockfestival en vermaard als “langste
toog van België”.
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Museum M werd geopend in 2009. De Belgische toparchitect Stéphane Beel slaagde erin om de
nieuwbouwelementen te integreren in enkele historische gebouwen en kunstwerken. Hierdoor
herstructureerde en verbeterde hij de hele site rondom een rustige binnentuin.

Het Grote Begijnhof van Leuven is één van
de grootste in Vlaanderen. Het werd in 1964
gerestaureerd i.o.v. de universiteit die het
toen kocht van de C.O.O. Nu is het de
residentie voor buitenlandse studenten en
proffen.Op deze rustige zondagmorgen was
het heerlijk kuieren in deze straatjes en op
de pleintjes, over pittoreske bruggetjes,
tussen huizen en conventen in traditionele
bak- en zandsteenstijl,… Spijtig dat we ons
tijdschema in de gaten moesten houden !
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“ Het Laatste Avondmaal” van Dirk Bouts wordt gerekend bij de mooiste schilderijen van België. Dit
middentafereel van een triptiek hebben we bewonderd op de plaats waarvoor het gemaakt werd nl.
in de kapel van het Heilig Sacrament in de Sint Pieterskerk. De zijpanelen geven vier taferelen
weer uit het Oude Testament. De broederschap van het H. Sacrament gaf in 1464 de opdracht
voor dit werk.
Dirk Bouts wordt gerekend tot de Vlaamse primitieven die o.a. grote aandacht besteedden aan de
weergave van de realiteit. De meeste tijd verbleef Dirk Bouts in Leuven waar hij in 1475 overleed.
Hij creëert in dit meesterwerk een monumentaliteit en een uitgesproken technisch raffinement. Vol
bewondering en met een zekere ingetogenheid stonden we te genieten van de sfeer van stilte en
schoonheid bij dit “Laatste Avondmaal”. De houding, het gelaat en de slanke handen van de
personages voerden ons naar wat tussen het zichtbare en het onzichtbare ligt. De schilder schept
hier een wereld van licht en schaduw, een harmonie van contrasterende tinten. De zuivere kleur
voor de personages en hun kledij steken scherp af tegen het neutraal gehouden interieur. De
zegenende hand van Christus bevindt zich in het meetkundige middelpunt van het paneel.
Dit hoofdwerk kende een bewogen geschiedenis van verwijdering van de zijpanelen tot zelfs
verkoop. Gelukkig werd het geheel herenigd, grondig bestudeerd en gerestaureerd. Zo kan
iedereen van de oorspronkelijke schoonheid van dit absolute topwerk weer volop genieten want …
eigenlijk geraak je er niet op uitgekeken.
Tekst: José Verbreuken
Foto’s: Francis Huijbrechts en Jos Van Den Kieboom
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Erfgoedprijzen 2010
Zondag 12 september 2010 - De vele gezichten van het modernisme
Op monumentenzondag 12 september reikte de Werkgroep monumenten voor het zevende
opeenvolgende jaar haar jaarlijkse erfgoedprijzen uit. Aanvankelijk werd de erfgoedprijs uitgereikt
aan goed gerenoveerde beeldbepalende woningen, zonder dat er een bepaald thema aan bod
kwam.
Na een grondige evaluatie in 2007 koos de werkgroep ervoor om de selectie op een andere
manier te maken. Voortaan zou men elk jaar aandacht vragen voor een welbepaald type woningen
of woningen uit één of enkele straten. Het lijkt een betere optie, omdat men bij zo’n selectie ook
aandacht kan vragen voor nog niet gerenoveerde maar op zich waardevolle woningen.
Dit jaar stond de architectuur van de jaren ’30 centraal. Noem het Interbellum, Art-deco, Nieuwe
zakelijkheid….. kortom de vele gezichten van het modernisme.
De architectuur van de jaren ’30 is een reactie op de Jugendstil of de Art-nouveau. We kwamen uit
een periode met uitbundige architectuur waarin fantasie en decoratie de bovenhand haalden. In
Art-nouveau werden nieuwe industriële materialen, zoals metaal en glas, op een sierlijke manier
onderdeel van een organische architectuur met bloemen en plantaardige motieven en sterk
gestileerde, vloeiende gebogen vormen.
Vanaf de Eerste Wereldoorlog evolueert de Art-nouveau over de Art-deco tot de Nieuwe
zakelijkheid. Voor mensen die enigszins vertrouwd zijn met architectuur: een evolutie van het
sierlijke werk van Victor Horta naar het strakke modernisme van Henri Van De Velde.
Art-deco
Art Deco wordt gekenmerkt door twee ogenschijnlijk tegenstrijdige kenmerken. Enerzijds wordt de
stijl gekenmerkt door het gebruik van kostbare, rijke materialen, dikwijls met de hand vervaardigd,
decoratief en luxueus. Anderzijds wordt er gestreefd naar simpele, functionele vormen en naar
massaproductie.
Het kunstzinnige, rijke Art Deco kende zijn bloeitijd vooral in de twintiger jaren, samen met de
opkomst van de jazz en de big-bands, met als definitief einde de beurskrach uit 1929, toen veel
nieuwe rijke mensen hun geld verloren. Daarna was er de grote doorbraak van de simpele,
modernistische Art Deco, met zijn bakelieten radio's, juke-boxen, stalen meubelen en dergelijke.
Het meest karakteristieke gebouw in Art-deco in Hoogstraten is het Klein Seminarie, een ontwerp
van de gekende architect Frans Peeters, vooral gespecialiseerd in de bouw van kerken. Eerst
bouwde hij, in 1933-1934 de Eeuwfeestkapel, later maakte hij het ontwerp van de voorbouw. Die
dateren van 1938 en de bouw werd in drie fasen gerealiseerd in 1939, 1941 en 1945.
De woning “Zonnelust”, Van Aertselaarstraat 55 te Hoogstraten werd in 1933 gebouwd in
opdracht van ‘majoor’ Apers - Druyts, naar een ontwerp van Marcel Rosiers. Deze woning was, in
haar oorspronkelijke vorm, één van de beste Art-deco woningen in Hoogstraten. Het gebruik van
beton rond de ramen van de zware erker verwijst al naar de Nieuwe zakelijkheid die op komst is.
Ondanks het feit dat een aantal kwetsbare, maar niet onherstelbare details in de loop der jaren
verloren gingen, bleef het karakter van het huis, nu eigendom van Van der Vloedt – Servaes, tot op
de dag van vandaag bewaard.
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Van Aertselaarstraat 55 - Hoogstraten

Een ander goed voorbeeld van een Art-deco woning is de woning Haseldonckx – Bruurs, in 1935
gebouwd naar een ontwerp van architect K.Van Looy, langs de Vrijheid 142 te Hoogstraten. Ook
hier is het strakke van de Nieuwe zakelijkheid al voelbaar, maar de stijl blijft weelderige en
uitbundig. Allicht een reactie op de gedwongen bezuinigingen opgelegd tijdens de Eerste
Wereldoorlog.

Vrijheid 142 – Hoogstraten

Lindendreef 4 te Hoogstraten

10

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief januari 2011
De woning Van Nyen in de Lindendreef 4 te Hoogstraten vertoont ook nog een aantal Art-deco
elementen. Deze woning is in 1933 opgetrokken naar een ontwerp van aannemer Karel Meyers.
Kenmerkend is hier de lijstgevel in rode gevelsteen met bruine en paarse stroken en de kolossale
erker op het gelijkvloers met daarboven een balkon met een balustrade met witstenen siervazen.

Heilig Bloedlaan 267 – Hoogstraten

Meerseweg 7 te Meer

Langs Meerseweg 7 te Meer staat een eerder bescheiden burgerwoning met art-deco inslag
gebouwd rond 1935. Kenmerkend is de lijstgevel van rode en bruine paramentstenen met
gevarieerd siermetselwerk op arduinen plintje en de uitgespaarde inkom met afgeronde muurpartij.
De bovenverdieping is als erker uitgewerkt. In de rechthoekige muuropeningen is het schrijnwerk
met gekleurd glas in lood en faience lekdrempels bewaard gebleven. Tussen de raampartijen is
een kolom van zwart-goud faience aangebracht.
Het winkelhuis H.Bloedlaan 267 te Hoogstraten heeft een duidelijk Art-deco getinte gevel en is
gebouwd in 1935 naar een ontwerp van architect P.B. De Wilde. De ramen op het gelijkvloers met
een driedelige winkelpui en een privé-ingang zijn, net zoals de vensters boven, omlijst met
zwartbruine faience en gouden biesjes. De eerste verdieping in gele gevelsteen heeft twee
tweezijdige erkers onder een brede houten kroonlijst.
Nieuwe zakelijkheid
En dan komen we bij de meer zuivere Nieuwe zakelijkheid, een bouwstijl die gekenmerkt wordt
door soberheid en functionaliteit, het gebruik van nieuwe materialen en het ontbreken van
weelderige decoratie. Voor het eerst werd er zuiver in glas, staal en beton gebouwd.
De muren hebben nu vooral de functie om ruimtes binnenin te creëren. Bij de Nieuwe zakelijkheid
primeert vooral de functionele indeling van de woning. Vanaf nu gaat men meer met beton werken,
waardoor soms de dragende functie van de wanden vervalt. Het gebruik van stalen raamprofielen
maakte een "open" en doorzichtige opbouw van de gevels mogelijk. Door gebruik van grote ramen
met veel glas kon het licht en de lucht gemakkelijk naar binnen vallen.
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De meest waardevolle woning in Nieuwe zakelijkheid is de woning Van Den Heijning in de
Kerkstraat 35 te Meerle. Het is een ontwerp van 1935 van de gekende Belgische architect
Urbaan De Meijer. Hij is de ontwerper van een behoorlijk aantal woningen en
appartementsgebouwen in vergelijkbare stijl in het Antwerpse en één van de weinige bekende
architecten die in Hoogstraten gewerkt hebben.

De woning Van Den Heijning, het beste voorbeeld van Nieuwe zakelijkheid in Hoogstraten, staat te
koop Hopelijk duikt er een koper op die beseft hoe groot de architecturale waarde van de woning
wel is.
Een tweede goed voorbeeld van Nieuwe zakelijkheid is de woning Groen, Van Aertselaarstraat 5
te Hoogstraten

Van Aertselaarstraat 5 – Hoogstraten

Vrijheid 125 - Hoogstraten

De woning is gebouwd in opdracht van burgemeester / dokter Piet Gommers en daarna nog
bewoond door twee andere dokters. Het ontwerp van de woning zou geïnspireerd zijn op een
woning van ingenieur architect Allewaert. Kenmerkend zijn de strakke lijnen en de gevel met
verschillende uitgewerkte erkers. Het geheel is, tot en met het interieur, bijzonder goed bewaard
door de huidige eigenaars de heer en mevrouw Groen.
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Een ander goed voorbeeld van Nieuwe zakelijkheid in de architectuur is het voormalige café bij
zaal Nele (nu de Broodplank) Vrijheid 125 te Hoogstraten. Het is een ontwerp van 1935 van
architect Lauwers, waarvan de gevel na een brand herbouwd werd naar een ontwerp van architect
De Wilde. Opvallend in het strengere ontwerp is de gevelbrede, ver uitstekende luifel met
bovenlichten en het gebruik van veel glas en beton, wat nieuw was in die dagen.

Dreef 98-100 te Meersel-Dreef

Minder gekend is het dubbelhuis Dreef 98-100 te Meersel-Dreef. Opmerkelijk is de lijstgevel van
bruinrode baksteen gemetseld in horizontale en verticale lagen en voorzien van zaagtandmotieven
die er in reliëf op liggen. De gevel is afgewerkt met gevelpannen in glazuur. Opmerkelijk is ook de
kolossale erker op de eerste verdieping, boven de inkomdeuren. In de woning rechts (Dreef nr. 98)
is het originele schrijnwerk met glas in lood bewaard gebleven.

Minderhoutdorp 8 – Minderhout

Meerdorp 1 - Meer

Links het woonwinkelhuis Michielsen Minderhoutdorp 8 te Minderhout uit de jaren ’30 met twee
bouwlagen onder zadeldaken. Lijstgevels van gele parementsteen op een plint van bruine
gevelsteen en arduin. Opmerkelijk zijn de lintvoegen en het siermetselwerk. Op de
bovenverdieping van het woonhuis een afgeronde erkerpartij met uitgespaard balkon onder een
luifel. Rechthoekige muuropeningen met lekdrempels van bruine faience.
Een tweede woonwinkelhuis Meerdorp 1 te Meer is uit dezelfde bouwperiode. De woning heeft
twee bouwlagen onder haaks op elkaar geplaatste schilddaken. Ook hier de typische gele
parementsteen met lintvoegen, muurbanden en een plint van bruine parementsteen. Opvallend is
de afgeronde erker op het gelijkvloers met daarop een terras met buisleuningen. Kenmerkend is
de ronde hoek richting het Lak. In de rechthoekige muuropeningen is het schrijnwerk vervangen.
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De werkgroep selecteerde nog drie woningen ontworpen door Marcel Rosiers, voormalig directeur
van het VITO. Verrassend goed bewaard is de woning Harts, Gelmelstraat 48 te Hoogstraten,
een ontwerp van 1938. De gevel is in bruinrode baksteen gemetseld in horizontale en verticale
stroken en in reliëf. De erker op de eerste verdieping vormt één kubistisch geheel met de gesloten
balkonleuningen. Het is de verdienste van de huidige eigenaars, Paul en Leen Van Merode dat
ook alle decoratieve elementen van het interieur bewaard zijn gebleven.

Gelmelstraat 48 - Hoogstraten

Lindendreef 15

De woning Martens – Verschueren (Lindendreef 15) is een vrijstaande woning in Nieuwe
zakelijkheid met cottage-inslag gebouwd in 1935. De woning is van binnen aangepast aan de
noden van deze tijd en van buiten met het grootste respect gerenoveerd.

Lindendreef 35

Iets verder in de Lindendreef nr 35 staat de woning Van Gompel-Swaegers gebouwd in 1936. Het
meest opvallend bij deze woning is de kolossale erker met gekoppelde vensters in een afgeronde
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hoek. Ook het inkomportiek met deels beglaasde deur met traliewerk en bovenlichten met gekleurd
glas in lood is indrukwekkend.

Weinig bekende architecten
Als we ons baseren op het boek “Repertorium van de Belgische architectuur van 1830 tot vandaag”, waarin alle
toonaangevende architecten vermeld worden, is Hoogstraten maar karig bedeeld. We hebben enkel een aantal al of niet
beschermde woningen van gekende architecten zoals het winkelhuis Horsten van architect Van Steenbergen
(Worteldorp), het buitenhuis gebouwd door schoenfabrikant Snoeys (Van Aertselaarstraat 61), de voormalige
rectorwoning van Jef Huygh (Gelmelstraat), de woning gebouwd in opdracht van zeepfabrikant Eeckelaers van Leon
Govaerts (Lindendreef 56), het Klein Seminarie naar een ontwerp van Frans Peeters, het huis Schellekens van Renaat
Braem (Loenhoutseweg 34), de woning Wuyts van Jo Crepain (Deken Lauwerysstraat 25) en enkele oudere ontwerpen
van Jean Winders, Jos Bascourt of de provinciale architecten Taeymens en Van Gastel.

De werkgroep kende ook een Erfgoedprijs toe aan twee woningen uit dezelfde periode, die
onlangs op een behoedzame manier gerenoveerd werden en aangepast werden aan een functie
en de noden van deze tijd.

Vrijheid 216 – Hoogstraten

Van Aertselaarstraat 61- Hoogstraten

Vrijheid 216 te Hoogstraten is een halfvrijstaand woonhuis in eclectische stijl in 1923
herbouwd door aannemer K. Weyler en recent aangepast tot apotheek. Gele bakstenen lijstgevel
met constructieve en decoratieve elementen in natuursteen op een hoge arduinen plint. Opvallend
zijn de zandstenen panelen, diamantknopen, hoekstenen, consoles, booglijsten en dekstenen, net
zoals de driezijdige houten erker op een sierlijk uitgewerkte console op de eerste verdieping.
Oorspronkelijk schrijnwerk bovenaan en behoedzaam vernieuwd winkelpui onderaan. Ondanks
aanpassingen op het gelijkvloers is het karakter van de woning behouden wat een grote verdienste
is en een voorbeeld is of kan zijn voor andere handelspanden langs de Vrijheid.
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De woning Melis-Franken Van Aertselaarstraat 61 te Hoogstraten werd in 1935 gebouwd als
een buitenhuis voor schoenfabrikant Snoeys naar een ontwerp van de bekende Antwerpse
architect Henry Vaes. Naast een groot aantal privé woningen ontwierp Vaes ook het Belgisch
paviljoen tijdens de Wereldtentoonstelling in Milaan in 1906 en verschillende paviljoenen voor de
Wereldtentoonstelling in Brussel in 1935.
Kenmerkend is de complexe dakstructuur, vermeerderd met dakkapellen en sierlijk hoge
schoorstenen. Opvallend zijn de baksteen lijst- en puntgevels met pseudovakwerk op de
bovenverdieping. Vooraan is er een halfronde erker met balkon en een ruim portaal onder een
grote luifel. Gelukkig werd de woning recent aangekocht en gerenoveerd door mensen die weten
dat zo’n woning uit de jaren ’30, mits enkele aanpassingen, aan alle normen van deze tijd voldoet.
Tekst: Frans Horsten

70 jaar geleden (3)
In deze rubriek vanwege de Werkgroep "Op het Oorlogspad" gaan we in onze nieuwsbrief
telkens een 70-tal jaar terug in de tijd om bepaalde gebeurtenissen en/of personen uit de
dramatische Tweede Wereldoorlog in de kijker te zetten.
Krijgsgevangenen
Bij het begin van het grootschalige Duitse offensief op 10 mei 1940 waren er ongeveer 600.000
Belgische mannen opgeroepen door het leger, omkaderd door een 25.000-tal beroepsmilitairen.
Dit kwam toen neer op 8 procent van de totale bevolking en maar liefst de helft van de mannen
tussen 20 en 40 jaar.
Het precieze aantal dienstplichtigen voor de regio Hoogstraten, kunnen we overigens niet geven
omwille van ontbrekende gegevens voor bepaalde deelgemeenten. Als voorbeeld kunnen we wel
verwijzen naar een lijst voor Meer met een 140-tal "terug onder de wapens geroepen militairen"
voor de periode tussen 26 augustus en 17 september 1939 en dat voor een gemeente met
indertijd ongeveer 2300 inwoners. Het is niet bekend om hoeveel gehuwde mannen het toen ging,
maar 33 van hen hadden minstens één kind. Frans Koyen uit Meersel had reeds 8 kinderen toen
hij opnieuw werd opgeroepen. Deze kostwinner zal indertijd moeilijk gemist kunnen worden en hij
was waarschijnlijk een dikke maand later weer thuis met onbepaald verlof…tenminste, tot de
Duitse inval.
De geschiedenis leert ons dat de aanzienlijke militaire inspanning van ons landje niet heeft mogen
baten. De Duitse oorlogsmachine liep België op 18 dagen grotendeels onder de voet en wat er
overbleef van het leger zat samen met honderdduizenden vluchtelingen in de val, met de
Noordzee in de rug. Koning Leopold I legde op 28 mei 1940 als opperbevelhebber de wapens
neer, overigens na een heftig dispuut met de regering. Na de capitulatie was de
hoofdbekommernis van de meeste demobiliseerden om uit de handen van de vijand te blijven en
zo snel mogelijk thuis te geraken. Voor een aantal lukte dat zonder veel problemen, anderen
kwamen voor maanden, soms jaren in kampen terecht.
De Duitsers hadden van in het begin niet de intentie of de mogelijkheid om alle voormalige
militairen op te sluiten, maar toch zijn er een 120.000 Belgen voor lange of korte tijd in
krijgsgevangenenkampen terechtgekomen. Deze al dan niet geïmproviseerde kampen werden tot
1944 beheerd door het opperbevel van het Duitse leger en ingedeeld volgens de militaire districten
waarin ze zich bevonden. De krijgsgevangenen uit West-Europa vielen in principe onder de
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bepalingen van de derde conventie van Geneve uit 1929. Daarin stond onder meer dat ze moesten
worden gehuisvest in verlichte en verwarmde barakken en dat ze op dezelfde manier moesten
worden behandeld als Duitse militairen. Volgens het verdrag kon men gewone manschappen
inzetten als arbeidskrachten, al dan niet onder leiding van hun onderofficieren, o.a. in de landbouw
of in bepaalde industrietakken die niet rechtstreeks in relatie mochten staan met de Duitse
oorlogsinspanning.
Er werden echter nogal wat inbreuken gepleegd door de Duitsers. Zo werden er wel degelijk
krijgsgevangenen gebruikt in de oorlogsindustrie en overschreed het aantal werkuren vaak de
limiet. Het versturen van brieven en pakketten van en naar de krijgsgevangenen verliep via het
internationale Rode Kruis, maar heel wat poststukken geraakten nooit op hun bestemming. De
onzekerheid knaagde, zowel bij de gevangenen als bij hun families. De levensomstandigheden in
de kampen waren hard, de maaltijden karig en de hygiënische toestand vaak schrijnend. Toch
brachten de Belgische, Nederlandse, Franse en Britse krijgsgevangenen het er doorgaans beter
van af dan hun collega's uit Polen of later ook de Sovjet-Unie die massaal aan de ontberingen
bezweken of op andere manieren werden geëlimineerd.
Er kwam overigens heel wat toeval en (on)geluk bij kijken of men al dan niet in een kamp
terechtkwam. Sommigen werden in de hitte van de strijd brutaal opgepakt en snel afgevoerd.
Anderen werden na de capitulatie massaal bij elkaar gedreven in afwachting van een beslissing
over hun lot. We volgen het wedervaren van enkele mannen uit onze streek.

Van de meeste Duitse krijgsgevangenenkampen uit de Tweede Wereldoorlog is zeven decennia later nauwelijks iets
overgebleven. Deze voormalige barakken van het kamp bij Sandbostel vormen evenwel een uitzondering. Anno 1940 kon er
natuurlijk geen sprake zijn van volgroeide bomen die het overzicht belemmeren. Nogal wat krijgsgevangenen brachten hun
eerste weken trouwens door in primitieve tentenkampen. Voor de rest werd de leefwereld van de krijgsgevangenen beheerst
door prikkeldraad, wachttorens, corveeën en honger.
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Drie broers onder de wapens1
Landbouwer Kees Huybrechts en zijn vrouw Jans De Bie uit Meersel-Dreef hadden vanaf
september 1939 gezien hoe drie van hun vijf zonen werden gemobiliseerd terwijl de
oorlogsdreiging steeds meer toenam.
De oudste zoon, Jan, had in de jaren 1920 zijn dienstplicht vervuld bij het 6de Linieregiment te
Antwerpen. Later was hij gehuwd en midden jaren 1930 met zijn gezin verhuisd naar Merksplas.
Jan was in vredestijd postbode en hij werd bij zijn wederoproeping ingedeeld bij het PostcolliAgentschap. Dat was niet bepaald een gevechtseenheid, maar een van de vele radertjes in de
achterhoede. Op 28 mei 1940 stond de 34-jarige Jan Huybrechts op de Grote Markt te Brugge
toen hij de eerste Duitser te zien kreeg. Het was een eenzame motorrijder die aan de hand van
een kaart zijn weg zocht en nauwelijks lette op de troep Belgische militairen die daar de
gebeurtenissen stonden af te wachten. De commandant van zijn eenheid was koffiebrander
Janssen uit Turnhout. Deze reserve-kapitein zei dat Jan met hem mee moest gaan en dan zouden
ze vlot terug in de Kempen geraken. Jan redeneerde echter dat als hij met een officier zou worden
opgepakt hij zeker in Duitsland zou terechtkomen. Hij besloot dus bij zijn kameraden te blijven. Op
weg naar huis werden ze echter bij Eeklo aan een noodbrug over een kanaal door de Duitsers uit
de vluchtelingenstroom gehaald en in een wei verzameld.
Als er genoeg bij elkaar waren gebracht, werden de Belgen in groep afgemarcheerd naar ZeeuwsVlaanderen en er op een binnenschip gezet. Soms zaten er meer dan 1.000 krijgsgevangenen als
haringen in een kistje. Via het kanaal door Zuid-Beveland en het Hollands Diep werd er dan koers
gezet naar de Rijn. Nogal wat streekgenoten hebben dit traject gevolgd. Voor Jan Huybrechts
gebeurde de inscheping waarschijnlijk in het plaatsje Walsoorden aan de Westerschelde. Vandaar
gingen ze in konvooi met een viertal volgepakte vaartuigen, met nauwelijks eten en drinken, op
weg naar Duitsland. Jan zat op de eerste boot. De tweede rijnaak in dit konvooi was de beruchte
Rhenus 127. In de avond van 30 mei 1940, ter hoogte van Willemstad, werd dit schip gekelderd
door een magnetische mijn. In absolute chaos kwamen volgens Duitse bronnen 167 Belgen om
het leven - door de ontploffing of door verdrinking - en werden er 276 gewond. Veel drenkelingen
konden evenwel worden gered door de snelle reactie van de Nederlanders. De rest van het
konvooi was verder gevaren.
Kort na het overschrijden van de Duitse grens werden Jan en zijn onfortuinlijke kameraden bij
Wesel bijeengedreven op een weide. Daar bleek dat ook zijn drie jaar kongere broer Pjier in
hetzelfde konvooi had gezeten. Op een bepaald moment zag Jan immers in de verte zijn broer
toen deze met een groep werd afgemarcheerd. Jan wilde er naartoe lopen, maar werd door een
schildwacht tegengehouden. Pjier was eveneens gehuwd en werkte op de boerderij van WortelKolonie. Hij had als brigadier bij de artillerie onder meer de zware slag bij de Leie meegemaakt.
Zowel Jan als Pjier Huybrechts zouden tot begin 1941 op verschillende plaatsen in het Duitse Rijk
worden vastgehouden. Na enige tijd in een regulier kamp, waarschijnlijk het Sandbostel Lager
(Stalag X B), moest Jan zoals het gros van de krijgsgevangenen aan de slag als knecht op een
boerderij om er de gemobiliseerde Duitse mannen te vervangen. In zijn geval deze van Kio
Bötcher in het plaatsje Lasbek op een 25-tal kilometer van de havenstad Lübeck. Pjier kwam als
dwangarbeider terecht in de zoutmijnen te Görlitz in Silezië. Op een bepaald ogenblik werd Pjier
met 7 kameraden eveneens op een boerderij tewerkgesteld. Een vreemd toeval was dat
uitgerekend die boer was ingedeeld bij de Duitse grenswachtpost te Galder, net over de grens.
Kees Huybrechts was er in Klein-Eyssel op een avond eerst niet gerust in toen er plots een
grenswachter voor hun deur stond. Deze kwam echter zeggen dat zijn zoon bij hem op de
boerderij was terecht gekomen. Dat was het eerste nieuws dat de ongeruste familie kreeg over
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Pjier sinds de Duitse inval. Ook de communicatie met Jan, in het noorden van Duitsland, verliep
heel moeizaam.

Petrus Huybrechts, geboren te Meerle, gefotografeerd ten tijde van zijn legerdienst rond 1930. In 1940 woonde hij op de
Grote Plaats te Wortel en hij verzeilde als krijgsgevangene ondermeer in de zoutmijnen bij Görlitz (AFH)

De derde gemobiliseerde zoon, Jef, woonde nog bij zijn ouders thuis. Hij was ingedeeld bij de
medische dienst. Ten tijde van de Duitse aanval werkte Jef in het militaire hospitaal te Berchem bij
de opvang van de gewonden, zowel Duitsers als geallieerden. Bij de Duitse intocht in Antwerpen
op 18 mei 1940 bleef Jef bij de gewonden. Toen hij evenwel in de gaten kreeg dat de Duitsers de
Belgische verplegers gingen vervangen en afvoeren trok Jef naar verluidt een uniformjas aan van
een Duitse militair en geraakte zo met veel lef terug in Meersel-Dreef!
Dag na de capitulatie terug thuis
Een andere plantrekker was Zander Laurijssen uit Meer, die diende bij een infanterieregiment2:
"We waren weer 'ns met een paar man afgedwaald toen een paar schoolbengels ons in Middelkerke
kwamen vertellen dat het leger zich had overgegeven. We besloten er zo snel mogelijk vandoor te
gaan, maar we zaten daar toen nog met ons geweer en al die kogels. Die hebben we er allemaal
doorgeschoten en heel wat uitrustingstukken en andere bullen hebben we gewoon weg gesmeten.
Mijn geweer wilde ik zo toch maar niet kwijt spelen, want daar stond onze nummer in gegraveerd en
we zouden er achteraf misschien last door kunnen krijgen. We zeiden tegen elkaar: "Als we het nu 'ns
naar het gemeentehuis zouden brengen"...en daar pakten ze het nog aan ook! We waren blij dat we
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er vanaf waren en we gingen snel met een paar kameraden op weg naar huis. Er was een Geudens
van Wijnegem bij, een kerel van Sint-Niklaas en iemand van Turnhout.
We kwamen eigenlijk goed vooruit tot we Duitsers tegenkwamen. Dat was daar van "Kamerad" hier
en "Kamerad" daar. Het Belgisch leger had zich nog maar net overgegeven of we waren precies weer
de beste vrienden! We stonden er met een viertal Belgische soldaten tussen een hele bende Duitsers
en ze wilden ons allemaal van dichtbij bekijken. We konden niet meer voor- of achteruit. We kregen
direct sigaretten en eten toegestoken en ze vroegen ons waar de andere soldaten van onze eenheid
waren. Ik zei dat die nog achterna kwamen, maar ik wist er in feite niks van. Wij waren immers met
een paar kerels achterop geraakt.
We werden uiteindelijk met een hele groep in een school verzameld en afgetast. Daarna werden we
in Duitse vrachtwagens geladen en we vertrokken naar Antwerpen. De mannen van het Waasland
zeiden onderweg dat ze vlakbij huis waren. Ze mochten afstappen en naar huis gaan. Dat stond ons
natuurlijk wel aan. Het was nog helemaal in het begin en die Duitsers wisten blijkbaar niet goed wat
ze met ons moesten aanvangen en ze lieten ons ook lopen toen we bij de Schelde kwamen. Geudens
zag een bekende die ons tot in Wijnegem heeft gebracht. Toen waren we nog met twee. We troffen
op de Turnhoutsebaan iemand die met een vrachtwagen naar Oostmalle reed, maar hij durfde ons
eerst niet goed meenemen. We droegen nog altijd ons uniform en dat vond hij gevaarlijk. Toen ik
voorstelde dat we dan maar op de bumper zouden gaan zitten, was het wel in orde en wij zo op weg
naar Oostmalle. Toen ik te voet onderweg was naar Meer, hield een bejaarde man mij tegen in
Minderhout. Hij vroeg me waar ik vandaan kwam en toen ik zei dat ik helemaal van Brugge kwam,
riep hij uit: "Wat...en dat in tenue! Ken je hier niemand waar je wat andere kleren kan aandoen, want
ze moesten je hier zo nog 'ns oppakken?!" Ik zou dat laatste stukje wel in uniform hebben afgelegd,
maar hij had eigenlijk wel gelijk en toen ben ik bij een kameraad wat kleren gaan lenen. Ik was
zodoende één dag na de wapenstilstand weer thuis!"
STALAG 3
Een minder fortuinlijke dorpsgenoot van Zander is Arthur Eelen. Hij zou maandenlang achter
prikkeldraad verblijven en werd trouwens twintig in de eerste maand van zijn gevangenschap. Zijn
verhaal is exemplarisch voor het wedervaren van nogal wat lokale diensplichtigen. Tuur had sinds
1938 gediend bij de genie. Door de oorlogsdreiging was hij overigens niet echt kunnen afzwaaien.
Tuur zag het somber in toen hij de kapitulatie vernam in stellingen bij Passendale op 28 mei 19404:
"Triestig...triestig. Ik zei tegen mijn kameraad: "Jongen, nu kunnen we de kasseien gaan vertassen
van de ene kant van het kamp naar de andere kant en 's anderendaags opnieuw". "Ach wat", zei hij,
"we blijven bij de rest en laten een stempel in ons paspoort zetten. Dan kunnen we direct naar huis."
Ik antwoordde daarop dat we niet goed zouden varen. Ik had er echt geen goed oog in. Hij weer:
"Laten we toch maar meegaan, dan zijn we in regel en anders krijgen we er achteraf misschien nog
een hoop problemen door." Wij uiteindelijk met onze tandem op weg, richting Deinze. Bij de grote
bloemmolens daar botsten we op Duitse soldaten. Ze begonnen meteen van alles af te pakken en dat
zinde me niet zo. De volgende morgen zaten die magazijnen daar op een uur stampvol. Alles wat een
uniform aanhad, werd uit de vluchtelingenstroom gepikt. Wij hadden van te voren geprobeerd om aan
burgerkleren te komen, maar we kregen niets. Hoeveel waren er ons misschien al voor geweest?!
De volgende dag moesten we te voet naar Dendermonde en de volgende dag naar Sint-Niklaas, De
Klinge en dan naar het Nederlandse Walsoorden. Daar werden we in een binnenschip gepropt...800
man in een kolenbak. We zagen allemaal zo zwart als Moren! Er waren natuurlijk een paar bewakers
aan boord die ons vanaf de kajuit met een mitrailleur onder schot hielden. Toen we in het Hollands
Diep aankwamen, zagen we de brokstukken boven water steken van een boot die daar voor ons op
een mijn was gevaren5. Bij die ramp waren er ook van Meer bijgeweest, onder andere Ward Van
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Gestel die naar de kant is kunnen zwemmen. De plaatselijke bevolking heeft direct alles gedaan om
er zoveel mogelijk uit het water op te pikken, te verzorgen en te helpen ontsnappen. Bij Dordrecht
gingen we even aan de kant. Daar kwam het Rode Kruis aan boord om te zien of er niemand
verzorgd moest worden of om wat te drinken te geven, maar die mensen hadden natuurlijk niet
genoeg bij om iedereen te voorzien. Van de schipper kregen we ook niets omdat hij enkel wat had
voor z'n eigen gezin. We zaten daar dus zonder eten of drinken in die kolenbak. Vooraan op de boot
hadden ze een stelling getimmerd en als je een grote boodschap had dan moest je daar over de
balken gaan hangen.
We vaarden tot Emmerich aan de Rijn en daar moesten we van de boot. We kregen er een homp
brood en een worst en die moesten we voor ons houden terwijl een Duitse propagandaploeg aan het
filmen was! De inwoners trokken ons daar de kentekens van het lijf. Bij mij waren de helmpjes van de
genie en mijn muts snel gezien. In het station moesten we allemaal een trein in. Een rit van een paar
dagen met een man of vijftig, zestig in een wagon. Er zat alleen een kleine kier in. Wat nat was kon je
kwijt, de rest bleef in de wagon! Op de vloer lag een laag los zand die keihard was geworden, net
cement.
We kwamen uiteindelijk aan in Altengrabow (Stalag XI A). Daar werden we opgewacht door een
Duitse officier die met 'n stokje tegen zijn laarzen stond te tikken. Hij zei dat de Vlamingen snel terug
naar hun moeder zouden kunnen. De Hollanders die al in het kamp zaten waren binnen de veertien
dagen naar huis. Rond die tijd kregen we een plaat voor onze buik met het krijgsgevangennummer en
er werden foto's van ons gemaakt. In onze groep was er iemand uit Ravels. Ze kenden hem daar als
Jan Smid maar z'n echte naam kan ik me niet herinneren. Mijn kameraad was uit Kerkhoven in
Limburg en wij waren zowat de enige Kempenaars. In het hoofdkamp zaten Polen en Franse soldaten
met al hun vreemde troepen...Marokkanen, Algerijnen,….
Wij werden ondergebracht in een paardenstal en die zomer was het juist verschrikkelijk warm. De
WC's waren een beetje overdekt, maar daarmee was alles gezegd. Je zat met twee tegen elkaar op
een grote bak, mooi op een rijtje. Als eten kreeg je een schepje bietensoep en een stuk Duits brood.
Voor heel wat van ons was het ook een probleem dat ze géén tabak hadden. Ze plukten dan maar de
bladeren van de drie lindebomen die bij de stallen stonden en legden die te drogen onder hun deken.
Na een paar dagen rolden ze met een stuk gazet of met wat grauw papier een sigaret. Het stonk verschrikkelijk! Om naar huis te schrijven kregen we speciaal voorgedrukte kaartjes. Ik heb ooit één keer
een kaart van thuis aangekregen en een pakje. Ze schreven dat ze allemaal nog in leven waren en
dat ze twee Duitsers op inkwartiering hadden gekregen. Die sliepen nota bene in mijn eigen bed!
We werden na een tijdje tewerkgesteld in de stad Hannover. We moesten baggeren in de rivier de
Leine. Daar lagen rails op een dammetje en wij moesten de wagonnetjes vullen met slijk; ofwel
moesten we bij het station stenen aandragen. We hebben ook lichter werk gehad, bijvoorbeeld
onderhoud van het kerkhof. We marcheerden elke dag door de stad en op de muren van een
appartementsgebouw stond in grote letters: Feind bleibt Feind6. De mensen werden dus aangezet de
krijgsgevangenen met minachting te behandelen. Als je daar elke keer voorbij moest, zette je je
tanden op elkaar. We hadden echter bijna nooit kontakt met de burgerbevolking. Af en toe liep er wel
'ns een vrouw mee, maar dat was voor de bewakers. Alleen met die kerels die met ons moesten
werken, kon je af en toe een praatje maken. Ze hielden ons steeds voor dat de oorlog nog maar een
paar maanden zou duren. Ik heb wel gehoord dat er eentje bij was, een Duitse communist, die ons
geregeld ander nieuws vertelde. Zo wisten we dat de aanvallen op Engeland helemaal niet zo goed
waren afgelopen voor de Duitsers. Daar riskeerde hij wel wat mee. Er was er ook 'ns eentje die op
een keer een pakje sigaretten in onze groep smeet. Ik had er maar amper op gelet en de colonne
marcheerde door. Een paar honderd meter verder kwam er een wagentje aangereden. De hele troep
moest stoppen en werd gefouilleerd tot de sigaretten terug boven kwamen. Die mens hebben we
nooit meer gezien…die is beslist opgepakt.
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Ik werd er na een paar maanden ziek en vroeg het rapport van de dokter maar ze joegen me altijd
buiten. Tot ik het heel kwaad kreeg en toen vroeg één van de Duitsers wat er scheelde. Hij zei dat hij
er voor ging zorgen dat ik bij de dokter geraakte, en werkelijk, de volgende dag kon ik eindelijk bij de
dokter terecht. Ik werd naar het kamp van Fallingbostel (Stalag XI B) gestuurd en daar kwam ik
opnieuw in een werkbarak terecht. Of je nu ziek was of niet dat maakte allemaal niet veel uit. Ik moest
daar op een volgend konvooi wachten en me dan maar in België laten behandelen. Elke morgen
werden de mannen die afgereisd waren op een platte kar gelegd en in een grote kuil bijgezet. Dat
was dagelijkse kost in dat grote kamp.
Elke dag liep ik, met mijn paternoster in de hand, bij de omheining om te zien of er nergens een gaatje
zat waar ze me voor waren geweest en waar ik er ook tussenuit kon muizen. Als er kerels bij een
ontsnapping werden gepakt dan moest iedereen de volgende morgen aantreden en ze werden
tentoongesteld op de appelplaats. Een zelfde behandeling voor mannen die iets hadden gestolen.
Achteraf zag je daar niks meer van. Die kwamen niet meer buiten...die verdwenen volgens mij in
aparte cellen.

Krijgsgevangenen uit de Noorderkempen aan het werk in een houtzagerij bij Fallingbostel (Stalag XI B) (Archief Wally
Schoofs, via Annie Breës)

Op een bepaalde dag bestond de kans dat we zouden vertrekken met een volgend transport. We
werden opgeroepen en de papieren werden nagekeken. Alles werd nog 'ns grondig gecontroleerd. De
Waalse krijgsgevangenen mochten eigenlijk niet mee, maar die hebben we er toch mee door
genomen. We moesten eerst een soort van taalexamen afleggen, maar de Walen werden natuurlijk
wat geholpen. Een paar zinnetjes Nederlands waren snel aangeleerd. De mannen die dat examen
afnamen waren heus niet zo fanatiek.
Toen we bij de kampuitgang stonden te wachten om te vertrekken kwam er een andere groep
krijgsgevangenen binnen en daar was iemand van Meer bij, Jan Goetschalkx van het Looi. Hij riep me
toe dat ik bij hem thuis de groeten moest gaan doen en zeggen dat alles nog goed was. Toen ik bij

22

Erfgoed Hoogstraten – Nieuwsbrief januari 2011
hem thuis kwam, wilden ze het gewoon niet geloven! Ze hadden er al die tijd niets van gehoord. Ze
konden niet vatten dat ik hem gezien had en ze dachten dat ik dat alleen maar zei om hen gerust te
stellen.
We kwamen in het holst van de nacht in het station van Antwerpen aan. Ik sliep daar in de zeteltjes tot
de eerste tram naar Hoogstraten vertrok en dan verder alleen te voet naar Meer. Mijn vader kwam me
met de fiets tegemoet waar nu Keeske Van De Velde woont. Iemand had me gezien en was mijn
familie gaan waarschuwen. Zij wisten helemaal niet dat ik vrijgelaten was. Het gekke is dat de twee
ingekwartierde Duitse soldaten bij ons thuis net een dag van tevoren waren vertrokken. Die wisten
dus wel dat ik op komst was."
Uitstel…geen afstel
Een aparte categorie waren de Belgische militairen die in de begindagen van het Duitse offensief
naar Frankrijk waren overgebracht en die daar in eerste instantie uit de handen van de Wehrmacht
bleven. Zo was Hoogstratenaar Emiel Grauwmans van de militieklas 1940 en hij kwam terecht bij
vervoerstroepen in Oudenaarde. Hij was nog volop in opleiding op het moment van de Duitse inval.
Na de nodige avonturen kwam Miel met zijn eenheid terecht in het deel van Frankrijk dat nog niet
bezet was 7:
"Stukske voor stukje ging het dieper in Frankrijk. Het was natuurlijk altijd maar treinen, treinen,
treinen. We kwamen terecht in Saint André de Sangonis. We hadden van België uit zeker een
week gereden tot daar. Dat was een dorpje op zo'n dertig kilometer van Montpellier. Ik moet
zeggen dat ik daar als God in Frankrijk heb geleefd. Dat was daar alle dagen zon tot en met. Ik
ben er rond den 20ste mei aangekomen en ben er weggegaan rond de 25ste augustus, een paar
dagen voor mijn verjaardag.
We hebben daar in Frankrijk nog altijd opleiding gehad. Nadat de wapenstilstand in België was
afgekondigd, begon het wel wat te slabakken. Contact met de burgers had ik niet veel want ik
kende geen woord Frans. Nadat België zich had overgegeven, reageerden ze toch anders…voor
zoveel ik Frans kende. Ze zegden onder andere: “Votre Roi est un Boche8”, nadat de koning zich
had overgegeven. Wij wisten in die dagen feitelijk niks van de toestand in België. We wisten dat er
een wapenstilstand was gesloten, maar verder niks. We kregen van thuis uit natuurlijk niks aan.
Toen nog niet. Dat bleef waarschijnlijk allemaal wat achter.
Wij hebben een maand of twee, drie in Saint André de Sangonis geleefd. We verbleven er in een
schuur. Ik weet niet hoeveel man daar precies lag. Het zat er in ieder geval vol vlooien. Als we op
het bed sloegen, zagen we de vlooien er zo uitvliegen. We kregen er ook soldij uitbetaald. Ik geloof
dat die zelfs verhoogd was. Ik denk dat we toen één frank kregen. Daar konden we dan wijn van
gaan drinken, maar dat hebben we niet dikwijls gedaan. Ik deed het één keer, maar ik ben er toen
zo zat van geweest dat ik godverdomme bijna dood was! We hadden wat gekocht, niet veel. Een
fles of drie, vier en dat voor vier mensen. We dachten dat we dat wel aan konden, maar door de
hitte en wat weet ik allemaal…Ze hadden me fijn liggen. Ik heb geen wijn meer moeten drinken.
Er waren er trouwens die ginder wegliepen. Eigenlijk deserteerden ze. Het waren er die een beetje
Frans kenden en die zich konden behelpen. Ze zeiden: "Zeg, we zijn weg!" Ze lieten hun zak en
hun materiaal achter en gingen op eigen houtje naar huis. Ik riskeerde dat niet. Ik wist niet hoe ik
dat zou moeten doen. Ik kon nog niet eens de weg vragen. Ik bleef maar ginder, bij den hoop. Op
den duur spraken ze er trouwens van naar België te gaan, dat we terug mochten. Er waren er
natuurlijk ook die naar Engeland wilden, als ze de kans kregen. Dat waren meestal de
beroepsofficieren of zoiets. Daar heb ik niet veel over gehoord. Ze namen doorgaans een
afwachtende houding aan. Ze wisten eerst niet goed wat de Duitsers van plan waren. Ze hadden
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een demarcatielijn door Frankrijk getrokken. Wij zaten in het onbezet gebied en als we terug naar
België wilden, dan moesten we over die demarcatielijn heen.
Den 30ste augustus 1940, precies op mijn 20ste verjaardag, zijn we door de Duitsers
krijgsgevangen gemaakt. We dachten toen nog dat we naar België zouden mogen. Dat hadden ze
tegen ons gezegd. Toen we aan de demarcatielijn waren, werden we echter door de Duitsers
opgepikt en we werden naar krijgsgevangenkampen in Duitsland gebracht. We kwamen bij de
Duitsers aan en we werden er direct in een wei geduwd. De voertuigen werden allemaal
aangeslagen. "In het geval er iemand van jullie gaat lopen dan worden er vier kameraden van jullie
doodgeschoten!". Zo maakten ze ons natuurlijk bang. Dat was het eerste al. Dat waren de eerste
Duitsers die ik te zien kreeg, diep in Frankrijk. We moesten de trein op, beestenwagens, en we
dachten nog altijd dat we naar België mochten. Ik geloof dat wij er bijna een hele week over
gereden hebben. Dat was niet plezant. Koud 's nachts, het zat al tegen september aan.
We kwamen aan in een kamp bij Hammerstein (Stalag II B). Dat was in de buurt van de grens met
Polen, dat natuurlijk al was ingenomen door de Duitsers. Het was een groot kamp. Ik weet niet met
hoeveel mensen ze daar precies zaten. Wij kwamen er in ieder geval al met een hele trein aan. Er
zaten Belgen en ook Fransen. We kwamen er 's nachts aan en we werden er in het pikdonker in
barakken gestoken. We moesten alles afgeven. Zaken als een aansteker mochten we niet houden.
Ik geloof dat ik een week of drie in dat kamp heb gezeten.
Het is gebeurd dat ik aan de andere kant van de pinnekesdraad - het kamp was in stukken
verdeeld - iemand van Hoogstraten zag. Het was Ward Mostmans, ene van Cecilia. Toen we nog
naar school gingen zeiden wij er altijd Mossel tegen. Ik riep "Hé Ward, hé Ward!" maar hij
reageerde niet. "Hé Mossel!" en toen keek hij wel om! We konden niet echt met elkaar praten,
maar je was toch heel blij dat je 'ns iemand van je eigen dorp zag.
In het kamp was het armoei. Ge kreegt er maar een mopke eten. Godverdomme…bijna niks. Wij
waren twintig jaar, zeg. Dan moet ge juist goed kunnen eten. Op het einde ging je bijna tegen de
wereld van den honger. Ge zijt nog zo jong en dan krijgt ge niks te eten. Dat heeft gelukkig maar
een week of drie geduurd. Ze vroegen ons of we wilden gaan werken bij de boeren. Alleman ging
werken hoor. Enkel om eten te hebben…om weg te zijn uit dat kamp.
Eerst kwam ik in een fabriek waar ze kleren maakten, een soort weverij. Ze gebruikten een gewas
dat moest gedroogd worden en daar werden dan kleren van gemaakt9. Het werd daar gedroogd,
dat moest allemaal opgestapeld worden en dat moesten wij dan doen. Er zaten Belgen en
Fransen. Ik ben er een dag of tien geweest, maar ik was toch blij dat ik er weg was. De burgers
behandelden ons trouwens goed. Ik geloof dat ik toen bij een boer ben terechtgekomen. Daar
waren we maar met z'n tweeën. Ikzelf en een Pool. Ik denk overigens niet dat het ook een
krijgsgevangene was. Die was nog jonger als ik. Waarschijnlijk een opgeeiste arbeider. We
moesten er allerlei werk doen op de boerderij.
Ik heb ook in een soort fabriekske gewerkt, bij een echte herenboer. Die had 4.000 morren en 1
mor is 1/4 van een ha. Die had wel 1.000 ha grond! Die boer had daar wel wat te zeggen. Daar
moesten wij patatten uitdoen. Dat was in het midden van de winter. Die boer kwam daar af en toe
met een vigilantje aangereden om te kijken hoe de mensen er werkten. Ik weet niet meer of ik er
ook bieten heb moeten uitdoen, maar in ieder geval wel patatten…véél patatten. Dat werd naar de
boerderij gebracht en ze maakten van die patatten alcohol. Schnapps. Het was een soort stokerij.
We zaten er met een hele hoop. Een man of 20-25 en het eten was er niet al te schitterend. Wij
werden er 's avonds opgesloten in een soort varkenskot. Tijdens den dag, op den akker, kregen
we wachtmannen mee. Die waren al wat ouder, maar ze hadden natuurlijk altijd een geweer bij.
Op een zondag vroeg één van hen of we ergens patatten mee wilden gaan uitdoen. Dat was bij
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zijn aanhoudster. We zeiden dat we dat wel wilden doen. Wij deden dus de patatten uit en hij zat
de hele dag bij die vrouw. Haar man diende als soldaat in het Duitse leger.
Niemand van ons heeft ooit geprobeerd om te ontsnappen. We zaten daarvoor veel te ver, tegen
Polen aan. In het totaal ben ik wel 7 of 8 maanden weggeweest, zonder dat ze thuis eigenlijk
wisten waar ik zat. Ik mocht op den duur wel briefkes schrijven via het Rode Kruis. Toen we echt
krijgsgevangen zaten, kregen we van het Rode Kruis af en toe ook pakskes, met wat sigaretten en
koekjes. Ik denk niet dat we van thuis uit dingen kregen. Die wisten waarschijnlijk helemaal niet
waar we zaten, enkel dat we krijgsgevangen waren." Na opnieuw een lange treinreis kwam Miel
Graauwmans op 13 december 1940 aan te Antwerpen. Vandaar met de tram naar huis. Bij de
bescheiden financiële compensatie die Miel na de oorlog ontving voor zijn tijd in
krijgsgevangenschap werd zijn maandenlang verblijf in Frankrijk overigens niet bijgeteld.
Sterven achter prikkeldraad
Er zijn voor de fusiegemeente Hoogstraten vier gemobiliseerde militairen omgekomen als
krijgsgevangene of vrij kort na hun vrijlating overleden aan de gevolgen van hun beproeving10. Dit
laatste geldt waarschijnlijk voor de 33-jarige Jozef Damen uit Wortel (+8 november 1941), de 28-jarige
Leopold Dieltjens uit Hoogstraten (+25 maart 1942) en de 24-jarige Albert Blockx uit Minderhout (+12
december 1942).
Een extreem geval is dat van de jonge Albert Goetschalckx uit Meer. Albert was geboren in 1920 en
dus ook maar kort onder de wapens, bij het 32ste Artillerieregiment. Zijn ongeoefende eenheid week
bij de inval van Brugge uit naar Frankrijk en werd er ingezet bij de aanleg van stellingen in de buurt
van Troyes (Seine). Mogelijk werd Albert daarbij met enkele kameraden verrast en gevangen
genomen. Ze werden gegroepeerd en overgebracht naar een voorlopig kamp bij een hoeve te
Romilly-sur-Seine. Albert overleed aldaar officieel op 3 juli 1940 om 9.30u aan de route de Sauvage,
Ferme de St.Eloi. Naar verluidt stierf Albert nadat hij zonder enige waarschuwing was neergeschoten
door een Duitse schildwacht toen hij op weg was naar de ziekenboeg. Mogelijk had Albert, door de
honger gedreven, aanstalten gemaakt om een brood te pakken uit een kar die op het erf stond. Het
stoffelijk overschot van Albert Goetschalckx rust thans als enige Vlaming op een grote militaire
begraafplaats bij het stadje Suippes in de Champagnestreek.
In de familie van Albert Goetschalckx waren er eveneens drie broer onder de wapens. Jaak was naar
verluidt vrij snel weer thuis, maar Louis had minder geluk. Hij had sinds september 1938 in de
schoolbatterij van Brasschaat gediend en kwam met hen ook in Frankrijk terecht. Daar blijkt hij even
contact te hebben gehad met zijn broer Albert. Begin september 1940 werd Louis gevangen genomen
toen ze vanuit onbezet gebied kwamen en hij werd met zijn kameraden door de Duitsers afgevoerd.
Louis zat tot in de winter van 1940-1941 in het oosten van Duitsland en hij liep er zelfs
bevriezingsverschijnselen op11. Louis Goetschalckx werd uiteindelijk in februari 1941 vrijgelaten vanuit
Stalag II B.
Tot slot
Bij de miliciens die mogelijk het verst van huis zaten was de 22-jarige Hoogstratenaar Toon
Siemons. Hij was gemobiliseerd in 1938 en verbleef tot begin 1941 als krijgsgevangene in Stalag
IA ten zuiden van Koningsbergen12. De voormalige hoofdstad van Oost-Pruisen heet nu
Kaliningrad en maakt deel uit van Rusland aangezien dat gebied na de oorlog door de Sovjet-Unie
werd geannexeerd.Toon was dus ruim 1300 km van zijn familie verwijderd. Er zaten op dat
ogenblik evenwel 25.000 landgenoten in het kamp zelf of verspreid over de vele
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arbeidskommando's die vanuit Stalag IA werden beheerd, zodat hij toch wel af en toe bekende
klanken zal hebben gehoord. Volgens een ongedateerde lijst van krijgsgevangenen uit de regio
Hoogstraten verbleven in Stalag I A overigens ook Alfons Donckers, Edward Van Gestel, Pieter
Van Den Heuvel, Jan Lambrechts, Felix Van Den Berghe en Corneel Vermeiren, maar dat
betekent niet noodzakelijk dat ze er elkaar ooit hebben ontmoet.
Omwille van onvolledig bronnenmateriaal kunnen we trouwens geen totaal geven i.v.m. het aantal
krijgsgevangenen uit de regio Hoogstraten. We kunnen wel meegeven dat er van de ruim 300
gemobiliseerde dienstplichtigen uit de deelgemeente Hoogstraten op 1 juli 1940 minstens een 80tal niet waren weergekeerd. Op 31 december 1940 waren dat er nog een 30-tal. Op een enkeling
na waren de meeste gemobiliseerde soldaten uit de regio Hoogstraten in het voorjaar van 1941
terug thuis. De Vlamingen werden door de nazi's immers beschouwd als Germanen en ze werden
als gebaar van goede wil op bevel van Hitler losgelaten. Ze werden systematisch in een STALAG
verzameld vanuit de verschillende arbeidskommando's en kregen er na enkele weken een
Entlassungsschein uitgereikt, in drie talen. Enkel een aantal beroepsmilitairen en nogal wat
Waalse gemobiliseerden bleven tot na de wapenstilstand in 1945 in krijgsgevangenschap.

Bewijs van ontslag uit het STALAG bij Hammerstein van krijgsgevangene Louis Goetschalckx uit Meer (OHO/EH, via
François Goetschalckx).
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Vrij uitzonderlijk was de lange afwezigheid van Hoogstratenaar August Jeuris. Naar verluidt liep hij
door de miserabele omstandigheden een vorm van de gevaarlijke infectieziekte typhus op tijdens zijn
gevangenschap. Gust keerde pas op 31 maart 1942 terug naar zijn boerderij aan de Nieuwbaan,
thans de Hinnenboomstraat. De dienstplichtige militair die evenwel als laatste terugkeerde in de regio
Hoogstraten, was overigens nooit krijgsgevangen geweest. Jaak Sprangers uit de Loenhoutsebaan
was tijdens de veldtocht in mei 1940 gewond geraakt te Kampenhout en vanuit een hospitaal in Gent
snel op transport gezet naar het Verenigd Koninkrijk. Daar diende hij bij de Belgische strijdkrachten in
ballingschap. Jaak kon pas in maart 1945 eindelijk het kind in zijn armen houden dat na zijn
mobilisatie in 1940 was geboren.
Francis Huijbrechts
Werkgroep "Op het Oorlogspad"
Met dank aan Jan Huybrechts, André Huijbrechts, Zander Laurijssen, Tuur Eelen, Miel Graauwmans,
Fien Goetschalckx, Leonie Siemons, François Goetschalckx, Annemie Polé, Wally Schoofs en Fons
Sprangers.
Bronnen
1. Archief WG "Op het Oorlogspad", Erfgoed Hoogstraten vzw (OHO/EH)
*Interview met André Huijbrechts (°1933, Hoogstraten) op 30 januari 2010 door Luc Cox en
Francis Huijbrechts (AV0042)
*Interview met Leonie Siemons (°1920, Hoogstraten) op 14 mei 2010 door Francis Huijbrechts
(AV0045)
*Interview met Fien Goetschalckx (°1929, Meer) op 15 november 2010 door Stan Geysen en Paul
Fockaert (AV0053)
*Entlassungsschein Louis Goetschalckx, via François Goetschalckx
2. Archief Francis Huijbrechts (AFH)
*Verschillende gesprekken met Jan Huybrechts (°1906, Hoogstraten), zomer 1988
*Interview met Alexander Laurijssen (°1912, Meer) op 9 maart 1994 door André en Francis
Huijbrechts
*Interview met Arthur Eelen (°1920, Meer) op 15 maart 1994 door André en Francis Huijbrechts
*Interview met Emiel Graauwmans (°1920, Hoogstraten) op 12 januari 2002 door André en Francis
Huijbrechts
*Kopie overlijdensbericht Albert Goetschalckx, via Fons Sprangers
3. Stadsarchief (SAH)
*Naamlijst der terug onder de wapens geroepen militairen, augustus-oktober 1939, 1.885.27,
deelgemeente Meer
*Lijst krijgsgevangen "Streek Hoogstraten", ongedateerd, deelgemeente Hoogstraten
4. Publicaties
*Verleyen Misjope & De Meyer Marc, Mei 1940, België op de vlucht, Manteau, 2010
*Lauwerys Jozef, Hoogstratens Oorlogsboek, Hoogstraten, 1970
5. Websites
*http://www.lexikon-der-Wehrmacht.de/Gliederungen/Kriegsgefangenenlager
*http://www.dokumentationsstaette-sandbostel.de
*http://users.telenet.be/jacqueline.gerniers/WatoverkwamdeOud-strijderGentielDeweer.html
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Algemene Vergadering
Zaterdag 5 februari 2011 – Klapekster Wortel-Kolonie

Op zaterdag 5 februari 2011 houden we onze jaarlijkse vergadering. Zoals elk jaar koppelen we
hier ook een activiteit aan vast.
We spreken af aan de Klapekster (Natuurpunt) in Wortel-Kolonie om 14.00u.
Het programma ziet er als volgt uit:
- 14.00u: Dit jaar krijgen we eerst een rondleiding in Wortel-Kolonie door drie leden van onze
vereniging. Bart Hoeymans, boswachter, geeft ons uitleg over het natuurschoon en de evolutie
hiervan in Wortel-Kolonie. Frans Horsten gaat dieper in op de geschiedenis van de boerderij en
Francis Huijbrechts zal ons alles weten te vertellen over de crash van een vliegtuig in het
Brandvenneke. We zullen de crashsite, normaal niet toegankelijk voor publiek, ter plekke gaan
bekijken!
- 15.30u: Algemene vergadering:

1. Opening door Francis Huijbrechts, de nieuwe voorzitter
2. Financieel- en jaarverslag door Bene Dewaele
3. Begroting 2011 door Bene Dewaele
4. Voorstelling kandidaat-bestuurder Jef Michielsen
5. Nieuws van de werkgroepen

Natuurschoon in Wortel-Kolonie – foto Wim Verschraegen
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