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Heide vertelt!

Frans Overlaet vertelt verder (3)
Hier mijn laatste aflevering van “jeugdherinneringen” opgesteld samen met Louis Verpraet
voor de gelegenheidskrant. (op de foto Louis Verpraet en Frans Overlaet)
De bescherming van het natuurreservaat
Eerst en vooral dank ik Jan Franken voor het
vervolledigen van de namen van de heldhaftige Heidenaren die het dynamiet uit de toren
hebben gehaald in 1945: Pater Knops, Anna
Vercraeye, Jos Royen en Joseph De Borger.
Eveneens voor de datums.
Ik ben natuurbeschermer geworden door de
“De week van de Heide”, georganiseerd door
onder andere Prof. Jozef Muls. Jozef Muls (die
in de Vijverslei woonde) had voor de oorlog van
de Belgische staat bekomen dat de huidige
‘Kalmthoutse Heide’ officieel natuurreservaat
werd. De eerste “week van de Heide” had plaats van 25 augustus tot 2 september 1951 onder
leiding van burgemeester Fernand Brughmans. Het was schrijver Emiel Van Hemeldonck die het in
februari 1951 tijdens een bezoek aan de Kalmthoutse Heide aan de burgemeester had voorgesteld. Ik hoor Josef Muls nog herhalen: “Om elders zulk waardevol en uitzonderlijk landschap te
kunnen bewonderen moet men naar de Lunenborger Heide in Duitsland! Aan al dat moois mag
nooit meer getornd worden. Daarna een rondleiding en bewondering van een collectie schilderijen
met prachtige heidezichten o. a. van M. Schaken, de boswachter van Meurisse, en een serie diapositieven van natuurliefhebbers. Na Brughmans werd Pairon burgemeester in 1953. Er waren verschillende projecten die de Kalmthoutse duinen bedreigden. Eerst en vooral de uitbreiding van de
verkavelingen voor woningbouw voor de Nieuwe Wijk in Heide (Guido Gezelle en omgeving) en de
aandrang van de boeren om hun weiland uit te breiden in het reservaat. Ook het project van burgemeester Pairon om van de duinen een pretpark te maken. Hij had de gemeenteverkiezingen gewonnen. Zijn zoon Leo was mijn schoolkameraad en die kon stoefen: “Mijn vader gaat 20 kilometer macadam leggen op één jaar tijd, zelfs op de grintwegen.” – Ik antwoorde: Dat is toch niet
mogelijk!” Maar pardaf, een jaar later lagen er 20 km grintwegen in Kalmthout onder cut back
asfalt; in 1954 aangelegd in de Nieuwe Wijk te Heide en eveneens op de ‘Verbindingsweg’ tussen
Kalmthoutse Hoek en Kalmthout. Deze weg vormde een nieuwe bedreiging voor de rust in het
natuurreservaat. (later is Leo Pairon psychiater geworden en een bewonderaar van de Heide… tot
zijn dood!) Tijdens die eerste “week van de heide” was er ook een tentoonstelling van opgezette
vogels, zovele soorten had ik nog nooit gezien! En toen kwam H. Segers, de stichter van “De Wielewaal “ (Later “Natuurpunt” geworden). Die nam ons mee op een geleide wandeling rond het Stappersven waarvoor hij beloofde 60 soorten vogels te kunnen spotten. Zo ben ik bevriend geraakt
met Louis Verpraet die buiten zijn werk als apotheker zich met hart en ziel inzette voor de effectieve bescherming van het natuurreservaat. (1954-1955). Samen met Louis Verpraet en enkele van
zijn vrienden apothekers zijn we de vogelstand in het reservaat regelmatig gaan bewonderen. Wat
een biodiversiteit! We telden toen 36 wulpennesten, tientallen kievitsnesten, tientallen zwarte
sternnesten op de drielingvennen, een tiental grutto-nesten… enz. Wij werden uitgescholden als
“de mannen van het vogeltje”… door enkele fans van burgemeester Pairon.

Louis Verpraet vervolledigt mijn verhaal: “Maar gelukkig werd de
heide door de inzet van vele mensen en verenigingen bewaard. In
1968 werd dit prachtige gebied Staatsnatuurreservaat. De noodzaak
om een beheers commissie te installeren drong zich op en spoedig
hadden zich de nodige competente mensen gemeld. Arbeiders, die
de beheersmaatregelen moesten uitvoeren, werden aangeworven
en natuurwachters liepen doorheen het gebied, om bezoekers op
hun soms foutieve gedrag te wijzen. Met de jaren groeide er ook de
behoefte aan een centrum, waar bezoekers terecht konden, om
meer te weten te komen wat de Heide allemaal te bieden had. Ook
dat project kon gerealiseerd worden en in september 1997 werd het
Natuureducatief centrum “De Vroente” plechtig geopend door minister Kelchtermans. En wat een succes: de Vroente draait nog
steeds op volle toeren! Ondertussen is het reservaat ook grensoverschrijdend geworden. De stukken, die op Nederlands grondgebied liggen, vallen onder hetzelfde beheer”.
Hulde: Graag had ik mijn vriend Louis in de bloemetjes gezet, want ik weet, dat hij achter vele projecten de stuwende kracht is geweest. Hij wil dit beslist niet hebben. Zelf zegt hij: “ Als 94-jarige:
als kind heb ik in de heide gespeeld, als opgroeiende gast heb ik met mijn broer en mijn vrienden
in de vakanties in oorlogstijd dagen door de heide gezworven en me verwonderd over biodiversiteit ervan. Later, toen ik definitief na mijn studies terug in Heide woonde en hoorde wat voor toekomst de heide te wachten stond, kon ik niet anders dan me inzetten. Ik hoef en wil hiervoor geen
dank; ik moest dit doen want de heide is, naast mijn vrouw en gezin mijn “grote liefde”. Ik heb gedurende mijn leven heel veel fijne mensen mogen ontmoeten en dat maakt me gelukkig. Met de
Heikneuter, die ik in 2000 mocht ontvangen, ben ik wel heel blij.”
(bijdrage van Frans Overlaet, foto: Beeldje van de Heikneuter, culturele prijs van de gemeente Kalmthout)

Het “dievenkarreke”
Mijn vriend Frans Overlaet heeft het in zijn verhaal “Jeugdherinneringen 1939-1945 over een
“dievenkarreke”. Hierop wil ik nog even verder ingaan.
Door oorlog te voeren had Duitsland veel arbeidskrachten te kort. Immers, alle mannen tot 45 jaar
waren soldaat, en op het einde van de oorlog waren er zelfs soldaten van 50 jaar, maar ook jonge
jongens van 15,16 en 17 jaar die werden opgeroepen. In het begin van de oorlog deed de bezetter
een beroep op vrijwilligers, maar de oogst was maar schraal. Daarom gingen ze in alle bezette landen op zoek naar arbeidskrachten, zowel jongens als meisjes vanaf 18 jaar. Iedereen, die geen vast
werk had, werd opgepakt. Meestal werden deze jonge mensen ’s avonds of nachts van hun bed
gelicht. Daarom sliepen velen niet meer thuis. Zij, die pech hadden, werden met een busje, “het
dievenkarreke” afgevoerd. In Duitsland wachtte hen slavenarbeid met lange uren en schrale kost.
Velen bekochten het met hun leven.
Ook bij onze KAJ waren er 3 mannen, die op de
lijst stonden, nl. Frans Van Tilborgh, Jef Gotemans en Charel Mariën. Hun schuiloord was in
een grote schuur bij de paters SVD. Hierin stond
werkmateriaal, groot en klein. De Duitsers kwamen hier nooit. Ikzelf ontving begin 1944 een
brief van het Antwerpse Arbeitsambt. In maart
van dat jaar zou ik 18 jaar worden. Mijn middelbare studies zouden afgerond zijn en ik zou, zoals mijn vader gepland had verder studeren.
Voor ik echter aan die hogere studies kon beginnen, moest ik 1 jaar aansluiten bij de Vrijwillige Arbeidsdienst. Mijn vader had reeds een overeenkomst gesloten met Rik Vinck, de toenmalige gemeentesecretaris. Hij zou een identiteitskaart
afleveren op mijn naam, maar met de gegevens van mijn broer, die 2 jaar jonger was. We mochten
zo doende nooit samen zijn. De Vrijwillige Arbeidsdienst was door de bezetter in het leven geroe-

pen. Wie verder wilde studeren was verplicht 1 jaar aan te sluiten. Zij droegen een bruin uniform,
moesten in groep marcheren, droegen geen wapens. In plaats van een geweer droegen zij een
schop op de schouder. Zij moesten wegen aanleggen of verbeteren. In Zandvliet hebben zij de
schorren helemaal ingedijkt en een mooie polder aan de landbouw opgeleverd. Na de oorlog werden zij niet veroordeeld, omdat zij geen wapens hadden gedragen. Hun officieren echter wel, want
die hadden een eed van trouw aan de bezetter moeten afleggen. Zij zijn wel veroordeeld.
(bijdrage van Louis Verpraet, foto ter illustratie gekozen uit een ander oorlogsverhaal)

Sport: “Kalmthoutse torenkoers”
Het was half de jaren dertig (1936), cafébaas Flor Monu oordeelde dat het niet altijd
de aangesloten renners moesten zijn die
wat konden verdienen. Hij stak een wedstrijd in elkaar voor Kalmthoutse jongeren
en ouderen. Hij noemde het de “torenkoers”. Kalmthout telde zes kerktorens:
Centrum, Heide, Missiehuis, Achterbroek,
Nieuwmoer en Kalmthoutse Hoek. Hij stelde
750 BF aan prijzen voorop met 150 BF voor
de eerste. Er kwamen zowat 100 vertrekkers
aan de start op het kruispunt in Kalmthout waar Flor Monu café en een fietsenzaak had. Ze kregen
allen een kaart mee en bij de passage aan iedere Kerk moesten ze een stempel op die kaart laten
zetten. Diegene die met zes stempels op de kaart als eerste terug toekwam aan het café van Flor
Monu was de winnaar. Elke deelnemer mocht zelf zijn weg kiezen. Sooi Ongenae was de man die
zowel snel kon rijden als de kortste weg kende en werd winnaar. Voor zover wij kunnen nagaan
heeft die koers maar éénmaal plaatsgehad.
(eigen inbreng, bron: Jubileumwielerboek 1929-1979 Michel Lambrechts, foto Stan Wagemans)

Hij woonde enkele jaren in het “Melkhuisje”.
In de Geusenbacklaan op de hoek met de Dennendreef staat een van de
oudste huisjes van de streek, gekend als het “Melkhuisje”. De naam dateert
uit de periode dat toeristen die een uitstap maakten in de omgeving “Klein
Zwitserland” daar konden rusten bij een drankje. Vele jaren later woonde in
dat huis Geert Pynenburg. Deze man werd geboren in Turnhout op 24 augustus 1896 en overleed in Kapellen op 12 juli 1980. Wijlen Louis Paul Boon
beschreef Geert Pynenburg, pseudoniem Geert Grub, als volgt:
Dichter, schrijver en activist. Fervent naturist, overtuigd anarchist, antifascist, seksueel voorlichter en propagandist van het vrije huwelijk. Iemand die
op de barricaden staat, en daar blijft, zijn hele leven lang, is een hoge uitzondering. De moed waarmee Geert Grub nu zijn leven lang tegen de bestaande orde en bestaande maatschappij gevochten
heeft en blijft vechten is een fenomeen in ons land. Daarvoor alleen mogen wij ons hoedje –figuurlijk gesproken – aflangen. Een decoratie zal hij niet krijgen, een straat zal nooit naar hem genoemd
worden. Daarvoor past hij niet in het kadertje van dit kleine en belachelijke land. Maar ik decoreer
hem vanavond […] met de zwaarden en de lauwerkrans van de Opstandige.”
Geschreven door Louis Paul Boon op 14 november 1970. Uitgesproken door Adolf Merckx.
Zelf heb ik Geert Grub op latere leeftijd (1979) nog enkele malen ontmoet toen ik fungeerde als
wijkagent in Heide, hij heeft mij in die periode zijn boek “Karlien ter hoge”, dat toen net was verschenen, nog cadeau gedaan.
(eigen inbreng, bron Wikepedia)

Diesterweg’s Hulpkas voor Behoeftige Schoolkinderen
In 1894 breidde de onderwijzersvereniging Diesterweg haar activiteiten uit met de oprichting van Diesterweg’s Hulpkas voor Behoeftige Schoolkinderen.
Deze hulpkas wilde steun bieden aan kinderen van
minder gegoede gezinnen in de lagere Antwerpse
gemeentescholen door het financieren van soep en
kledij. Om de gezondheid van de Antwerpse schoolkinderen te verbeteren, nam de Hulpkas vervolgens
het initiatief verzwakte kinderen een tijdje van de
buitenlucht te laten proeven: in augustus 1895 trok de eerste vakantiekolonie naar het Kasteel
Hickendorf in Westmalle. Al snel kwam de vereniging tot de vaststelling dat een vakantieverblijf
van beperkte duur gunstig was voor de kinderen, maar niet volstond. Het plan voor een “bestendige schoolkolonie” ontstond. Om de plannen te realiseren werd in Heide-Kalmthout grond aangekocht. Op 17 juli 1904 werd de schoolkolonie ingehuldigd. Zwakke kinderen konden er gedurende enkele maanden verblijven om terug op krachten te komen. Van jaar tot jaar vergrootte Diesterweg’s Hulpkas zowel het aantal kolonisten als de verblijfsduur, zodat vóór de Eerste Wereldoorlog gedurende 9 maanden per jaar een honderdtal kinderen van een kuur kon genieten. In een tijd
waar de schoolplicht nog niet bestond, verlaagden de acties van Kring Diesterweg, de Hulpkas en
de Schoolkolonie tevens de drempel om kansarme
kinderen toch op de schoolbanken te krijgen. Na de
grondige vernieuwing en vergroting van de “schoolvilla” in 1921 verbleven er regelmatig een 200-tal
kinderen. De schoolkolonie was een openluchtschool.
Het gebouw was gelegen middenin de heide en de
staf benutte dan ook ten volle de mogelijkheid om de
stadskinderen in te wijden in de fauna en flora van
het domein. Na de Eerste Wereldoorlog verminderde
de werking van de onderwijzersvereniging Diesterweg. De Hulpkas werd in 1920 dan ook een zelfstandige organisatie. In 1922 werd ze omgevormd tot een vzw. Diesterweg’s Hulpkas werd gefinancierd door omhalingen in cafés en op allerlei feesten, kunstavonden ingericht door de zangafdeling en subsidies van het stadsbestuur (en vanaf 1919 van de staat en de provincie). De Hulpkas
werd ook gesteund door andere verenigingen, zoals de Koninklijke Kring De Mieren, die bij het inrichten van feesten, bals en voorstellingen de winst overmaakten. Na de zware oorlogsjaren 19401945, tijdens dewelke de infrastructuur van Diesterweg zwaar had geleden, kwamen vele veranderingen die sterk ingrepen in het dagelijkse leven van het tehuis. De kolonie paste zich aan de eisen
van de tijd aan, vele moderniseringsprojecten werden doorgedreven en er werd aan de ouders
een tussenkomst gevraagd. De schoolkolonie kende na de oorlog een nieuwe bloeiperiode. Zo bereidden de kinderen van Diesterweg vele theatervoorstellingen voor, vaak met de hulp van bekende artiesten. Omdat de Hulpkas de stijgende kosten niet meer kon dragen, werden de schoolvilla
en het omliggende domein in 1963 overgedragen aan de Stad Antwerpen.
Momenteel heeft de stad Antwerpen het gebruik van de terreinen en gebouwen van Diesterweg
voor 30 jaar overgedragen aan de gemeente Kalmthout met als voorwaarde dat dit gedurende de
komende jaren kan gebruikt worden voor activiteiten met het accent op ontspanning voor de
jeugd.
(bijdrage van Eddy Van Aerden, oud scoutsleider Sint Maarten, Bezemheidelaan, foto’s ter beschikking
gesteld door Benny Janssens van de Oudheidkundige Kring Kalmthout)

Over de Oude Withoef!
Deze postkaart roept bij mij veel herinneringen op. Ik was 8 of 9 jaar toen ik dit beeld
voor het eerst zag. Later ontdekte ik de geschiedenis van deze hoeve. Zij werd gebouwd door de Paters van Tongerlo in 1775.
Toen hoorden onze streken nog bij Oostenrijk en was Keizerin Maria Theresia onze
vorstin. Deze boerderij was bedoeld als
schapenboerderij. De poel, drink of brink op
de voorgrond werd ook in 1775 gegraven en
de knotwilgen geplant. In de drink konden
de schapen hun dorst lessen als zij terugkwamen uit de heide. Ook werden zij hier
gewassen voor zij geschoren werden. Deze
hoeve is de laatste, die door de abdij van Tongerlo gebouwd werd. Zij werd gepacht door de herder, die er
ook woonde. De grote vijver schuin over de hoeve op de hoek van de Missiehuislei en de Kapellen-

steenweg werd pas in 1860 gegraven voor de winning van klei, om er bakstenen van te maken.
Hiermede werd een nieuwe fortengordel rond Antwerpen gebouwd. Tussen Heide en Kapellenbos
station lagen er tientallen zulke putten, kleinere en grotere. In 1939 werden zij dicht gegooid met
het voor het antitankkanaal uitgegraven zand. In de jaren 1930 woonde Rik Vinck in het hoge gedeelde van de hoeve en Stan in de hoevegebouwen. Een zuster van hen was gehuwd met “Peerke”
Rebeck, zij woonden aan de andere zijde van Stan. Rond 1935 heeft Stan een verdieping laten
bouwen op wat toen reeds café was. Later had hij daar spijt van, omdat hierdoor het originele karakter van de hoeve beschadigd was. Mag ik de lezers vragen de spoorweg weg te denken, want in
1775 was die er nog niet. De landbouwgronden strekten zich uit langs weerszijden van de Withoefstraat tot waar nu de spoorweg loopt. Die Withoefstraat liep dood in de Withoefse Heide. Van
daaruit konden de schapen dus alle kanten uit om de heide te begrazen. De ons nu bekende Withoefstraat zag er toen heel anders uit; en zelfs ik heb nog geweten, dat dit een pad was door de
weiden. Allicht dat Stan Wagemans bij zijn foto schrijft: je ziet dat er op de foto geen Withoefstraat te zien is; op de plaats waar toen de
brink was, ook dat heb ik nog geweten, staat
nu het huis van de wwe Kalhöfer. Langs dit
pad werd rogge gezaaid, spurie als dierenvoeding, boekweit waarvan men pannenkoeken bakten en pap kookten. (Boekertepap).
Opdat de schapen niet in de teelten zouden
lopen, werden deze afgeboord met een
strook van ± 5 m beplant met struikgewas van
hazelaar, vuilboom, lijsterbes, eik. Deze houtwallen werden om de 7 jaar gekapt. Van dat gekapte
hout werden mutserds gemaakt. Dit zijn bussels bijeengebonden takken, die groot genoeg waren,
om in de open haard te gebruiken. Rond het begin van de jaren 1900 werden de houtwallen geleidelijk aan vervangen door prikkeldraad en toen dit gebruik algemeen werd, verdwenen de herders en hun kudde. Toen de spoorweg aangelegd werd in 1854 kwam er een onbewaakte overweg
van de Withoefstraat naar de Beeklei. Zo kon men verder naar de Minnedreef tot in de Kon.
Astridlaan en tot aan de Vredelaan. Heel deze weg is eigenlijk de originele schapendreef, die ± 250
jaar geleden vertrok aan de Oude Withoef, om in de Withoefse heide te belanden. Rond 1910
werd bovengenoemde overweg afgeschaft.
(artikel van Louis Verpraet, foto Stan Wagemans, foto schilderij eigendom van uitbater Oude Withoef)

Parking voor de school krijgt vorm!
Momenteel is de aannemer
gestart met het heraanleggen
van de parking voor de school
en het wijzigen van het wegdek in de Kalmthoutlaan. Ook
vanuit de Vredelaan en Guido
Gezellelaan wordt een verbeterde toegang aangelegd. Ondertussen worden de parkeerplaatsen in de Vredelaan en
de Sint-Jozefslaan ook verder
afgewerkt en is er voorbereidend werk gebeurd om de
Sint-Jozefslaan opnieuw aan
te sluiten met de Max Temmermanlaan. Het gaat
vooruit!

Steve Coveliers ontwikkelde een fotozoektocht, een tip ??
Ben je in deze corona-tijd op zoek naar een
leuke activiteit om alleen of met de familie
te beleven dan is dit een tip? Kalmthoutenaar Steve Coveliers ontwikkelde een heuse
fotozoektocht van 7,5 km doorheen onze
gemeente. De tocht loopt doorheen de
wijken Centrum, Bezemheide en een stukje
door Heide. Wie wil deelnemen kan de
tocht ontdekken en printen via de weblink
https://bit.ly/35FM4CE. Veel plezier!

