
Een kleine biografie van Hilda Huyghe 

 

              
Hilda Bertha Huyghe werd geboren te Rumst op 9 mei 1944.  

Haar ouders waren August Huyghe en Martha Cras.  Vader werkte als voerman in de 

steenbakkerij Swenden. Moeder was huisvrouw. Het gezin Huyghe-Cras woonde eerst 

in de Molenstraat (hoek Molenstraat-Beukendreef) en nadien in de Beukendreef 

nummer 16. 

 
 
      

Hilda ging eerst, van 1947 tot 1961, naar de meisjesschool van de zusters van 

Vorselaar in de Molenstraat (nu De Wingerd). Nadien volgde zij gedurende 4 jaren de 

lessen in de afdeling “Snit & Naad“ van de zusters van Vorselaar te Rumst. 

Zij werkte van 1962 tot 1965 als bediende bij Agfa Gevaert. In 1965 werd ze daar 

ontslagen omdat ze ging trouwen. Dat was toen gebruikelijk in een aantal bedrijven, 

o.m. bij Gevaert. Enkele jaren later vond ze weer werk in het verdeelcenter Matico aan 

de Steenweg op Waarloos.  Zij werkte van 1975 tot 1994 in dit bedrijf van de familie 

Timmermans-Schauvlieghe van waaruit de distributie naar de eigen kledingwinkels 

gebeurde.   

Inmiddels was Hilda op 8 september 1965 in het gemeentehuis van Reet (toen nog 

aan de Laarstraat) getrouwd voor burgemeester August Vermylen met Karel 

Verherstraeten.  Karel werkte in die tijd bij Henschel Engineering in Wilrijk. Later, vanaf 

1968, werkte hij bij Atlas Copco te Wilrijk, waar hij begon als kwaliteitscontroleur in de 

montageafdeling en zijn loopbaan eindigde in 2000. 

 

 

Vader August Huyghe Moeder Martha Cras 

 



Karel was daar gedurende 29 jaar délégué en later hoofddélégué voor het ACV. Hij 

was 35 jaar actief als trompettist en trombonist bij de K. Harmonie St Cecilia, speler 

en later bestuurslid bij Reet SK en was medeoprichter en later ook voorzitter van de 

Reet S.K.- veteranenafdeling. Karel werd in 1983 voorzitter van ACV-Reet en in 1991 

voorzitter van ACV-Rupelstreek.  

 

 

 

  

Na hun huwelijk gingen ze wonen aan de Molenstraat 167 tot ze in 1980 de eigenaars 

werden van de woning in de Eikenstraat 56, waar ze vandaag nog wonen. 

 

Hilda en de KAV / Femma 

 

 

Hilda werd, in navolging van haar moeder Martha, lid van KAV Reet in 1965. Al snel 

werd zij gevraagd om kernlid te worden. In 1967 werd zij ook lid van het dagelijks 

bestuur. 

In 1972 werd Hilda verkozen als voorzitster van de afdeling. Op grond van de statuten 

van KAV kwam hier na een periode van acht jaar een einde aan. In de jaren ’80 en ’90 

wisselde Hilda dit voorzitterschap af met Clementine De Wachter en Louisa Faes. Zij 

Huwelijk van Karel en Hilda in 1965 Eikenstraat 56 



bleef al die jaren lid van het bestuur en volgde dus van nabij de werking. Zo werd zij in 

1996 voor de derde keer voorzitster.  

In het jaar 2012 werd Chris Snacken–Stoffelen voorzitster. Maar toen zij enkele jaren 

later, wegens te drukke bezigheden, zowel professioneel als in de parochie van de H. 

Maria Magdalena, ontslag nam drong het bestuur er bij Hilda op aan om, “voor enkele 

jaartjes maar“, “om de voortzetting van de goede werking te garanderen“ nog eens 

voorzitster te worden. Zo komt het dat Hilda in 2020 in totaal 53 jaar in het bestuur van 

KAV zal gezeteld hebben waarvan 28 jaar als voorzitster. 

 

Als lid van het bestuur organiseerde Hilda bij de KAV uitstappen. De vele dagreizen 

met bezoek aan een stadhuis of museum spraken de leden aan.  Zo maakte zij als 

reisleidster bezoeken aan de steden Brussel, Leuven, Mons en Doornik maar ook 

uitstappen per fiets bijv. naar het Fort van Liezele.  En om de leden meer samen te 

brengen werd ook nog een “hobbyclub” opgericht. Een bloeiende KAV-afdeling (nu 

onder de naam Femma) was en is nog steeds haar betrachting.  

 

Hilda en het verenigingsleven 

 

 

In Reet kent Hilda iedereen bij naam en toenaam, en bijna iedereen kent Hilda en 

Karel. Dat is uiteraard het gevolg van haar sterke verbondenheid met het 

verenigingsleven in het dorp van Reet.  

• Toen in 1989 gestart werd met het inzamelen van speelgoed voor minder 

bedeelde kinderen werkte Hilda al mee. Dit initiatief groeide vanaf 1991 uit tot 

Opening van een ontmoetingsfeest (2000) 
 



de “Kaas & Wijnavonden“ van de groep SAMEN ten voordele van Ziekenzorg 

Reet. Dit is een samenwerkingsverband van vijf Reetse verenigingen. Het ging 

van bij de start om de KWB (met voorzitter Paul Ferket), KAV (met voorzitster 

Hilda Huyghe), KVLV (met voorzitster Yvonne Driessens), de Landelijke Gilde  

(met afgevaardigde Jan Haderman) en ten slotte de Gezinsbond (met 

voorzitster Maria Verschueren). In 1995 werd Hilda, na het ontslag van Paul 

Ferket, coördinator van de groep Samen. De jaarlijkse “Kaas & Wijnavonden” 

hebben nog steeds veel succes. 

• De Dorpsraad werd opgericht in 1978. Hilda werd daarin de afgevaardigde van 

KAV Reet–centrum 

• Ook bij het oprichten van het Orgelfonds voor de H. Maria Magdalenakerk in 

Reet was Hilda betrokken. Zij werd lid in 2009. Van 2010 tot 2018 was zij als 

secretaris ook een zeer actief bestuurslid.  

Het gerestaureerde Penceler-orgel werd in 2009 ingezegend door bisschop Johan 

Bonny, gevolgd door een concert met organist Peter Van de Velde en het 

Magnificatkoor onder leiding van Eddy Gielis. Nadien had elk jaar opnieuw een 

prachtig concert plaats, altijd gevolgd door een fijne receptie. Die receptie was echt 

een kolfje naar de hand van Hilda die daarvoor steeds beroep kon doen op een schare 

vrijwillige medewerkers van KAV-FEMMA en bestuursleden van het Orgelfonds.    

KWB–voorzitter Frans Andries, een trouw bezoeker van het jaarlijkse concert in de 

Maria Magdalenakerk, beoordeelde dit in 2019 als “het absolute hoogtepunt in het 

culturele leven van de gemeente Rumst”.                                                            

                                 
            

Hoe Hilda twee keer in de politiek terechtkwam  
 

 
In 1970 nodigde Karel Pauwels, toen ACW-voorzitter, Hilda uit om kandidaat te zijn bij 

de gemeenteraadsverkiezingen en om toe te treden tot het politiek comité van het 

ACW. Hilda ging akkoord en zo werd zij kandidaat voor de lijst “Modern 

Gemeentebeleid”, met de latere burgemeester Leo Peeters als kopman. Zij was toen 

niet bij de 11 verkozen raadsleden. Hilda bleef wel de gemeenteraad en het politiek 

comité volgen maar het contact onder de kandidaten verwaterde zodat zij, nogal 

ontgoocheld, de politiek verliet. 

Meer dan 20 jaar later vroeg Eddy Huyghe haar eerst om lid te worden van de CVP en 

later ook om kandidaat te zijn voor de verkiezingen van 1994. Vanaf dan was Hilda 

een trouwe aanwezige op het partijbestuur van CVP (later CD&V).  

Hilda werd met 207 stemmen als eerste opvolger verkozen en ze werd door de 

gemeenteraad in januari 1995 aangesteld als lid van de raad van het OCMW. Zij bleef 

mandataris in het OCMW tot 1 april 1997. Hilda zelf zegt daarover: “Nooit kwamen 

meer mensen mij vragen om uitleg over hun rechten en plichten.” 



 
 
 
 
 
In de periode was zij ook enkele jaren voorzitter van de CVP – werkgroep Vrouw & 

Maatschappij. Zij kon toen o.m. minister Wivina Demeester ontvangen voor een 

toelichting over de politieke actualiteit en de perspectieven voor vrouwen in het 

gemeentelijk beleid. 

Nadat Louis Herremans als schepen en gemeenteraadslid met pensioen ging werd 

Hilda, als eerste opvolger, van rechtswege gemeenteraadslid. De eedaflegging 

gebeurde op de raad van 29 april 1997. 

Bij de verkiezingen van 2000 kreeg Hilda 287 voorkeurstemmen, waardoor ze 

rechtstreeks werd verkozen tot gemeenteraadslid. Ook bij de verkiezingen van 8 

oktober 2006 gaven 361 kiezers haar het vertrouwen en een nieuw mandaat als 

raadslid. In december 2007 ging ook Jeannine van Cauwenbergh met pensioen. 

Daarop werd Hilda aangesteld tot schepen voor cultuur en gezin voor de jaren 2008 

en 2009. Vanaf 2010 tot 2012 werd ze opnieuw gemeenteraadslid.  

 

CD&V – voorzitter Edmond Lambrechts, geflankeerd door 

minister Wivina Demeester en Hilda Huyghe in de 

vergaderzaal van het Parochiaal Centrum in Terhagen 

 

Hilda op campagne voor de verkiezingen van 2000; verder op de foto (v.l.n.r.) Eddy 

Huyghe, Leo Van Looy, Esther Keuten, Marleen Perremans, Luc Beghin en Marc 

Verschueren 

 



 

 
 
Volgens de bestuursovereenkomst in 2006 gesloten tussen CD&V en sp-a, werd er in 

het midden van de legislatuur een schepen van CD&V vervangen door een schepen 

van sp-a. Daardoor kon Hilda maar twee jaar schepen blijven. Ze bleef nadien nog drie 

jaar aan als gemeenteraadslid.  

 

 

 

 

Hilda als mandataris in gemeenteraad en college  

 

 

Hilda was gemeenteraadslid van april 1997 tot december 2007 en opnieuw van begin 

2010 tot einde 2012, samen meer dan 13 jaar. In die jaren kwam ze bij herhaling 

tussenbeide op de gemeenteraad over problemen die haar (en vele inwoners) nauw 

aan het hart lagen (en soms nog liggen), o.m. : 

Kandidaat H. Huyghe op de 5e plaats bij de gemeente-

raadsverkiezingen van 2006 

Hilda Huyghe legt de eed af als schepen in 

handen van burgemeester Van der Wildt 

Hilda Huyghe als eerste passagier van 

een nieuwe busverbinding van “De Lijn” 



• Het openbaar vervoer in de gemeente en meer in het bijzonder het ontbreken 

van bussen van Reet naar Antwerpen en Mechelen buiten de spitsuren. Hilda 

was (en is) zelf een regelmatig gebruiker van de diensten van De Lijn en ze 

bracht haar boodschap op een geloofwaardige wijze over op de raad. Zo kreeg 

zij het gedaan dat de gemeente (in de periode van 2001 tot 2006) extra geld 

uittrok voor betere busverbindingen en De Lijn nieuwe (snel-) buslijnen over 

Reet – centrum inlegde 

• In 2007 en opnieuw in 2011 vroeg Hilda als gemeenteraadslid aandacht voor 

nieuwe technologie. Zij drong erop aan om in de toekomst alleen nog LED – 

verlichting te installeren als straatverlichting. LED – verlichting, zo 

argumenteerde zij op de gemeenteraad, verbruikt minder elektriciteit, is 

goedkoper in onderhoud en gaat langer mee. Haar pleidooi viel niet in 

dovemansoren ……. 

• Gewezen onderwijzer Marcel Siebens vroeg aan het gemeentebestuur om het 

zebrapad in de Hortensialaan aan de Sint-Jozefschool te verplaatsen. Hilde 

volgde deze vraag van nabij op slaagde erin om het zebrapad te laten 

verplaatsen naar een veiligere plaats. 

• In de gemeenteraad van november 2002 keerde Hilda zich heftig tegen de 

plannen van minister Vera Dua (Groen!) om het sportvissen door de club Hoop 

op Beet te beletten en tegelijk aan “de Klak“ een nieuw groot terrein aan te 

leggen voor tal van gemotoriseerde sporten.   

Bij de start van haar (kort) mandaat als schepen werd Hilda Huyghe al onmiddellijk 

belast met een moeilijke klus: de sluiting van het bibliotheekfiliaal in de 

Predikherenvelden. Objectief gezien waren er vele goede redenen om dat filiaal te 

sluiten. Een lokaal met een beperkt aantal boeken voldoet niet (meer) aan de 

verwachtingen van de bib-gebruiker van vandaag. Die bib-bezoeker wil meer, niet 

alleen een groter aanbod van actuele boeken maar ook kranten en weekbladen, 

muziek en film, informatica, lessen en lezingen, …. De internationale tendensen en de 

Vlaamse regelgeving evolueren ook in die richting. De nieuwe bib in Reet-centrum kan 

die opdracht waarmaken, een wijkbibliotheek niet. Op de gemeenteraad van augustus 

2008 verwoordde zij het zo: “Het is beter om op twee plaatsen een degelijke service 

aan te bieden in plaats van op meerdere plaatsen een slechte.” Maar Hilda had wel 

begrip voor de droefenis die mensen voelen als er een vertrouwd herkenningspunt en 

een traditionele dienst in hun omgeving verdwijnt. Gelukkig kon Hilda quasi 

onmiddellijk uitpakken met een nieuwe dienstverlening (kinderopvang in Reet) waar 

de jonge inwoners van de Predikherenvelden op zaten te wachten. 

Als schepen voor cultuur en gezin liet Hilda bij herhaling zien waar haar prioriteiten 

lagen: namelijk bij het welzijn van elke mens. Maar voorts nam zij in haar korte periode 

als schepen een aantal mooie initiatieven. De volgende opsomming toont dat aan. 

 

• De gemeente Rumst organiseerde al langer buitenschoolse kinderopvang in     

“Villa Kakelbont “, in het centrum van Rumst, en in “Toverbos“ in Terhagen. Ook 

in Reet kreeg het gemeentebestuur veel vragen van werkende ouders. Toen 



beslist werd om de bib in de Predikherenvelden te sluiten werd dit gekoppeld 

aan de inrichting van een dienst voor kinderopvang (BKO) in het vrijgekomen 

gebouw. In Passe–Partout van 11 maart 2009 betoogde Hilda Huyghe: “In elke 

deelgemeente staat nu een BKO ter beschikking voor de opvang van kinderen 

van 2,5 tot 12 jaar. Op deze manier komt onze gemeente tegemoet aan de 

maatschappelijke nood aan kinderopvang. Alle werkende ouders weten hoe 

belangrijk kinderopvang in de nabije omgeving kan zijn.” Deze opvang werd 

officieel geopend in februari 2009 en kreeg, op basis van de nodige adviezen, 

de naam “Zonneland“. 

• Op 15 augustus 2008, feest van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart,  woonde Hilda 

de openluchtmis met Moederdagviering bij. Zij zag toen dat de bedevaarders 

ietwat ongemakkelijk zaten op de kiezelverharding naast de smalle rijweg en 

dat de omgeving er niet echt florissant uitzag. Zij stelde daarop aan het college 

van burgemeester en schepenen voor om de ongebruikte kredieten voor de 

aanleg van kerkpleinen ook aan te wenden voor de heraanleg van het plein voor 

de mooi gerestaureerde Lazaruskapel. Het college keurde het voorstel goed en 

er werd een ontwerper aangesteld. Nadat het akkoord verkregen was van 

Pidpa–riolering en van Monumenten & Landschappen keurde de gemeenteraad 

het budget en het plan voor nieuwe riolering, bestrating en aangepaste 

verlichting goed. In 2012 konden de werken – tot grote tevredenheid van Hilda 

- uitgevoerd en opgeleverd worden.  

• In de cultuurraad kreeg een idee van Freddy Michiels en Patrick Schoeters veel 

steun: zij stelden voor om een boek uit te geven met als titel “Kunstenaars in 

Rumst. Overzicht kunstenaars te Rumst & kennismaking met hun 

respectievelijke oeuvres“.   

Voorzitter Leo Van Looy en de leden van de gemeentelijke cultuurraad 

schaarden zich eensgezind achter het voorstel en maakten interviews met en 

foto’s van de kunstenaars. In het voorwoord schreef Hilda Huyghe als schepen 

voor cultuur: “ … wij verlenen onze volledige steun aan een nieuw initiatief dat 

alle beeldende kunstenaars van de gemeente, en dat zijn er niet weinig, een 

forum biedt om hun werk aan de wereld te tonen.” 

• Hilda haalde de Reetse kunstschilder Werner Van Hoylandt naar het 

gemeentehuis voor een tentoonstelling met zijn werken. Van Hoylandt, een 

schilder van topniveau uit de Franse hyperrealistische school, woonde toen in 

het Franse departement Lot. De tentoonstelling had plaats van 20 juni tot 5 juli 

2009. Bij het einde van de tentoonstelling kocht het gemeentebestuur een 

schilderij “Pin-ups“ aan.  

En in 2018 schonk de schilder, naar eigen zeggen uit dankbaarheid voor de 

kansen die hij in Reet had gekregen, een schilderij “Le bouffon“ aan de 

gemeente. Beide werken kregen een ereplaats in het gemeentehuis. 

 

 



 

 
 

• In 2009 organiseerde schepen Hilda Huyghe de tentoonstelling van de             

“Commonwealth War Graves Commission.“  Zij is er bijzonder trots op dat deze 

tentoonstelling door haar toedoen naar het gemeentehuis van de gemeente 

Rumst kwam en daardoor voor het eerst te zien was buiten de Westhoek en 

Frankrijk. Gazet van Antwerpen titelde: ”Vredesweek start met een primeur.”  

 

 

 

Een kunstboek Een typisch schilderij van Van Hoylandt 

Schepen Hilda Huyghe opende op 6 

november 2009 de tentoonstelling 

Toespraak in het gemeentehuis door 

directeur Jan Hussen van CWGC 



En Jef Wijckmans schreef daarover: “Wereldwijd is deze commissie 

verantwoordelijk voor de herdenking van 1,7 miljoen gesneuvelden uit 147 

landen, zegt schepen Hilda Huyghe (CD&V). Ze draagt zorg voor de 

begraafplaatsen uit beide wereldoorlogen. Het bekendste kerkhof ligt in 

Passendale. De vereniging heeft ook een opvallende tentoonstelling die tot nu 

toe alleen nog maar in de Westhoek en in Frankrijk te bezichtigen was.” 

• Verder kookte het college van B & S, onder de bekwame leiding van chef Paul 

Van Bommel, voor de bewoners van Hof van Crequi in Terhagen (2008).  

 

In 2009 bediende het college, gesteund door de ambtenaren Niko Van Kemseke en 

Annelies Geerts, de residenten van rusthuis Sint-Jozef. Op het menu stonden Turkse 

koffie of appelthee met Turks gebak, klaargemaakt naar originele recepten van de 

echtgenote van Mehmet, de Turkse ploegbaas van de gemeente Rumst. Deze beide 

“weken van de smaak“ hadden een groot succes. Hilda droeg, als ervaren kokkin, meer 

dan een steentje bij om de andere leden van het college op het goede spoor te zetten.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Het college aan de slag in de keuken van Hof Van Crequi, (v.l.n.r.) Eddy Huyghe, Geert 

Van der Auwera, chef Paul Van Bommel, Francy Van Der Wildt en haar man Jos Peeters 

en Hilda Huyghe 

 



 

 
 

• Bij de heraanleg van de Korte Vissersstraat werden twee oude woningen (“Het 

hemeltje“) afgebroken. Daardoor moest een oplossing gevonden worden voor de 

afwerking van de zijgevel naast een nieuwe parking.  

Schepen Huyghe vroeg de bekende keramiste Bie Van Gucht om een voorstel dat 

verwijst naar de vissers en de rivieren in de nabijheid. Van Gucht ontwierp en 

realiseerde dit kunstwerk in samenwerking met haar cursisten Nicole Cordemans 

en Nancy Deleu.   

De kunstenares zegt daarover: “De golvende keramiekplaten zijn versierd met 

gestileerde vissen en keien. Deze golvende bewegingen kunnen zowel een blik 

naar het verleden als een blik naar de toekomst symboliseren.” Het kunstwerk werd 

op 3 oktober 2009 door schepen Hilda Huyghe ingehuldigd. De bijhorende plaket 

vermeldt een citaat van Pablo Picasso: “Kunst is een leugen die ons de waarheid 

doet begrijpen.” 

 

Hilda en het gemeentelijk museum Rupelklei 

 

 

Vader Huyghe was meer dan 30 jaar werkzaam als voerman, met paard en kar, op de 

steenbakkerij. Daardoor bestond er bij Hilda grote interesse voor de werking van 

museum Rupelklei in Terhagen. Vanuit de gemeenteraad volgde Hilda de 

jaarvergaderingen. Later, als schepen van cultuur, viel Rupelklei onder haar 

bevoegdheid. In 2010 nam ze daar ook een bestuursfunctie op maar ze werd, naar 

haar gevoel, maar weinig betrokken bij het beleid van het museum.  

 
 

Kunstwerk “als een vis in ‘t water“ in de Korte Vissersstraat 

 



Hilda en IMSIR 

 

 

Van 2001 tot 2012 was Hilda Huyghe 12 jaar lang lid van de raad van bestuur van 

IMSIR namens de gemeente Rumst. In de periode 2010 tot 2012 nam zij ook het 

voorzitterschap op zich van deze Intercommunale. Zij leidde de vergadering van 15 

bestuurders, die 4 gemeenten en 4 OCMW ’s vertegenwoordigden.  

Samen met directeur François Bodaert was zij verantwoordelijk voor de goede werking 

van deze Intercommunale die met ongeveer 200 personeelsleden o.m. volgende 

diensten aanbood aan ruim 1.000 gezinnen van de Rupelstreek: thuiszorg, gezinszorg, 

klusjesdienst, maaltijden aan huis, sociale en juridische hulpverlening, juridische 

bijstand en collectieve schuldenregeling, tewerkstellingsdienst Werkwinkel, 

Opleidingscentrum verzorgenden, beschermde werkplaats IMSIR en sociale 

werkplaats IMSIR.  

Tijdens haar voorzitterschap werd, in samenwerking met het provinciebestuur van 

Antwerpen, het project “Rolkar” opgestart. Dit project beoogt om een gestructureerde 

oplossing te bieden voor vervoersproblemen van gehandicapte personen in de 

Rupelstreek. 

 
 
 

Opstart van het project “ROLKAR“ door voorzitter Hilda Huyghe in aanwezigheid 
van (v.l.n.r.) burgemeester Eddy Huyghe, voorzitter van het OCMW llse Moons, 
een cliënte en Antwerps gedeputeerde Marc Wellens 
 



  
 
                 
 
Op 9 november 2012 ondertekende Hilda Huyghe, namens IMSIR, bij notaris Tristan 

Sebrechts te Schoten de akte van aankoop van een bedrijfsgebouw aan de Tunnelweg 

nr. 1 in Niel. Sindsdien is daar de kringloopwinkel KLETS-shop van de sociale 

werkplaats IMSIR (nu Vlotter) gevestigd.  

Deze winkel wordt georganiseerd met medewerkers van de sociale werkplaats en 

biedt aan de inwoners van de Rupelstreek de mogelijkheid om ongebruikte goederen, 

in goede staat, af te leveren (in plaats van ze te vernietigen) terwijl andere bezoekers 

van de winkel tweedehandsgoederen tegen een zeer voordelige prijs kunnen 

aankopen. Ter illustratie: het gaat om een breed palet van voorwerpen, van 

sporttoestellen tot bestek, van meubelen voor de kinderkamer tot siervoorwerpen en 

nog veel meer.  

 
Een leven na de politiek   
 

 
Hilda nam afscheid van de gemeenteraad en van het politieke leven in de gemeente 

in 2012. Zij werd door de gemeenteraad bedacht met de titel van eregemeenteraadslid. 

Op de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie in januari 2014 werd zij daarvoor dan ook in 

de bloemetjes gezet.  In zijn lofrede zei schepen Geert Van der Auwera toen: “Hilda 

Huyghe heeft altijd midden de mensen geleefd. Kenmerkend daarbij is haar zeer sterk 

sociaal engagement en bezorgdheid voor haar medemensen.”  

 

Voorzitter Hilda Huyghe voor 

het nieuwe IMSIR - gebouw 

Hilda bij haar gouden 

huwelijksjubileum 



Hilda houdt van kleine reisjes naar haar vrienden in Harelbeke en van wandelen aan 

zee, in de Eifel en in de Provence. Ze gunt Karel zijn passie voor fotografie,  voetbal   

(op alle niveaus), en voor zijn uitgebreide verzameling etiketten van de flessen van 

beroemde en minder beroemde Franse wijnen. 

Na het einde van haar politiek mandaat bleef Hilda met dezelfde ijver actief in Femma 

en in andere verenigingen. Maar geleidelijk wil zij een en ander nu afbouwen om zeker 

nog tijd over te houden voor Karel, voor een weekendje met vrienden en voor 

bezoekjes aan haar zeer uitgebreide kring van familie en kennissen. 

 
 
 
Eddy Huyghe 
Magda Nagels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


