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Heide vertelt!

De school in Heide na de oorlog
De barakken hadden voorlopig de nood aan klaslokalen voor de jongens opgelost. De mannelijke
schooljeugd zou er van 1946 tot 1954
onderricht krijgen in 3 lokalen. Meester Overlaet gaf les aan de 1ste graad
in de klas tegen de Vredelaan. Dan
was er een kolenkot en de klas van
meester Gommeren met 3de en 4de
graad. Links van de midden gang was
de klas van meester Janssens met de
2de graad en helemaal links nog een
lokaal dat voornamelijk als fietsenstalling werd gebruikt. Op de vrije
donderdagnamiddag werd in dit
lokaal de poppenkast “Tijl” opgesteld. Meester Overlaet amuseerde
er de ganse jeugd van Heide met spannend poppenspel. De held “Tijl” (die zelfs een beetje op de
meester leek) werd luid aangemoedigd wanneer hij tijdens zijn avonturen hulpeloze slachtoffers
uit de klauwen van de een of andere snoodaard redde. Later verhuisde de poppenkast naar de
zaal Tijl in de Withoeflei waar de vertoningen al eens afgewisseld werden met een film. Het kassucces bij uitstek was “Rin-tin-tin”. De speelplaats kwam overeen met het huidige speelterrein van
de kleuterschool. De ronde ijzeren barakken stonden op de plaats waar zich nu de kleuterklassen
bevinden en waren bewoond. Vooral als het slecht weer was waren we jaloers op de kinderen die
daar woonden, zij kwamen slechts naar buiten toen meester Gommeren het fluitsignaal gaf. Ook
tijdens de speeltijd konden zij rustig thuis even iets gaan drinken. Behalve dan die ene dag in 1953
toen een promotieteam van Coca-Cola potloden, linialen en flesjes cola in de school
uitdeelde. Het was onze eerste kennismaking met dat bruine drankje. Het verkeer
was toen helemaal nog niet druk. Sporadisch reed er een auto op de smalle kasseiweg van de Heidestatiestraat. Iedereen
kwam, zonder begeleiding van de ouders,
te voet of met de fiets naar school, zelfs de
kinderen uit Kapellenbos. De allerkleinsten
werden, indien mogelijk, meegenomen
door een oudere leerlinge. Zo sloot iedereen die in de Beauvoislaan en de Heidestatiestraat woonde aan bij Jozefa en later Yvonne Raemaekers en nog later bij Ilse Balthazar. In de kleuterklas achteraan in de feestzaal bij juffrouw
Frieda maakte vooral de pompsteen die in een ingebouwde kast stond indruk en ook de kolenstoof met haar hoge en lange stoofbuis was voor kinderogen een monument. Bij zuster Petronella

vloog de kerstboom in brand. De zuster bleef enorm koelbloedig en slaagde erin om zonder paniek
alle kinderen naar buiten te krijgen en de boom te blussen. In 1948 werden de eerste huizen van
de Nieuwe Wijk gebouwd en dit betekende voor de school een stijging van het aantal leerlingen.
Wanneer in één studiejaar 20 kinderen zaten, dan was dat voor de leerkracht in een graadklas al gauw een
bende van 40 leerlingen die in toom
moest gehouden worden. De barakken begonnen tekenen van slijtage
te vertonen. Hoog tijd voor nieuwbouw dus en pastoor De Preter kon
beginnen bedelen. Weerom werd
grond van de gemeente gekocht, dit
keer tussen Max Temmermanlaan
en Vredelaan. Aannemer Clemminck bouwde er 5 klassen, een inkomhall en bureel. In 1954 werden de klassen zonder veel
plechtigheid in gebruik genomen. Banken en lessenaars verhuisden mee. Ook de kolenkachels deden terug dienst want geld voor centrale verwarming was er niet. Zo behield Herman Vanheybeeck zijn taak als stoker. Er was wel een elektrische schoolbel en Guido Gommeren kreeg van zijn
vader de ondankbare taak die op de juiste momenten te bedienen. Als hij dan al eens in het vuur
van het spel de tijd uit het oog verloren was, kende meester Gommeren geen genade, de schuldige werd gestraft. Voor de financiering van de school werd op 10 jaar geleend bij Bisdom en het
Gemeentekrediet. Om de eerste kosten te dekken werd een Vlaamse Kermis georganiseerd. De
gekende heideschilder Louis Schaeken exposeerde in de St.-Jozefzaal en stelde de opbrengst van
de verkoop van zijn werken ter beschikking van de jongensschool.
Ondanks het feit dat in 1956 een rijksschool was opgericht te
Kalmthout bleef het aantal leerlingen dermate stijgen dat de huisvesting van de kleuters problematisch werd. Tijdelijke oplossingen
zoals de klas van juffrouw Simone in de jongensschool, die met
haar kleuters naar de meisjesschool moest voor het toiletgebruik,
voldeden niet meer. Pastoor De Preter kon opnieuw gaan aankloppen bij enkele milde gevers om een startkapitaal te verzamelen. Hij vond dit keer o.a. gehoor bij mevrouw Verbeeck (steenfabriek). De nieuwe kleuterschool zou de naam St-Martinus krijgen
(Martin Verbeeck). Twee keer 2 klassen met tussenin een hall
werden in 1959 gebouwd. De kostprijs van 2.115.000 BF werd gedeeltelijk gedekt door een toelage van de gemeente, een lening
bij de NPMB en een tussenkomst van de zusters van Vorselaar. De aannemer zou pas in 1964 zijn
laatste centen zien. De Parochiefestivals van 1964/65/66 zorgden samen met de schaal van de
laatste zondag voor de verdere afbetaling. Onderpastoor Brughmans was ondertussen pastoor
geworden te Pulderbos en ter vervanging werd Deo Rademakers in 1964 benoemd om de 65-jarige pastoor De Preter bij te staan. Onder impuls van de onderpastoor werd een parochieraad opgericht met vertegenwoordigers van de kerkfabriek, het parochiefestivalcomité en vertegenwoordigers van de school (leerkrachten). Daar werd de wens uitgedrukt dat de beide scholen zouden
beschikken over een schoolcomité dat samen met de directie voor het beheer van de school zou
instaan. Tot dan toe beschikte enkel de meisjesschool over een damescomité (met als ouderdomsdeken Nelly Gommeren-Van Tilburg sinds 1930) dat voornamelijk bij feestelijke gelegenheden van
de school een rol vervulde. Na het afscheid van pastoor De Preter in 1967 zou de nieuwe pastoor

Aloïs Boeyckens de beide comités onder zijn hoede nemen en verder uitbouwen. De verkaveling
Dennendaal is ondertussen in volle ontwikkeling en zorgt dat het aantal gezinnen in Heide fors
toeneemt. Het internaat Zonnekind stelt later zijn lagere school open en rekruteert voornamelijk
in Dennendaal, maar de afwezigheid van een
kleuterafdeling is wel een handicap. Opnieuw
kampt de meisjes- en kleuterschool met plaatsgebrek. De vooropgestelde nieuwbouw in de
Max Temmermanlaan (turn- en feestzaal met
daarboven 3 klassen) is financieel niet haalbaar
en men besluit 2 klassen met inkomhall toe te
voegen aan de bestaande kleuterschool (1969).
In 1970 gaan de eerste meisjes op sneeuwklas.
Het schoolcomité van de jongensschool beslist
echter om hier voorlopig nog niet aan mee te
doen. Alle graadklassen zijn ondertussen al een
tijdje verdwenen en pedagogisch gezien is dat een goede zaak. Wanneer in de jongensschool door
leerling tekort een klas dreigt te sneuvelen, wordt in 1974 beslist om over te stappen naar een
samenvoeging van beide scholen. Dit houdt ook in dat men progressief de klassen gemengd
maakt. Het schoolcomité moet ook financieel rondkomen en organiseert in januari zijn jaarlijks
schoolbal. Later komt er in juni ook nog een barbecue. Wanneer Jos Oostvogels in 1976 directeur
wordt is het zijn droom een volwaardige turnzaal met daarboven nog enkele klassen bij te bouwen. Het zal nochtans tot 1983 duren eer die droom werkelijkheid wordt. 1980 is een druk jaar.
Terwijl Jos Oostvogels op sneeuwklas is,
organiseren de kleuterjuffen een carnavalsviering (juffrouw Flora kreeg in de
zestiger jaren nog serieuze moeilijkheden toen ze de leerlingen maskers liet
maken voor carnaval). De jaren daarna
ging zelfs een heuse carnavalstoet door
de straten van Heide. In de herfst wordt
ook voor de eerste maal het grootouderfeest georganiseerd. En het 50-jarig bestaan van de school wordt vooral voor
de kinderen een groot feest. Jammer
genoeg maakten de weergoden er meer een waterfestijn van. In 1993 wordt Jos Oostvogels afgelost door Eddy Nouws. Elf jaar was het geleden dat er nog bijgebouwd werd. Hoog tijd dus voor
een goed uitgerust secretariaat en uiteraard enkele klassen, dossiers waar jaren voorbereiding aan
voorafgingen. De hangar die eigenlijk de speelplaats van de “meisjesschool” ontsierde maakt
plaats voor een moderne nieuwbouw in 1994. In 2005 wordt dan het 75-jarig bestaan van de
school gevierd. Een quizavond, en in 2006 een tentoonstelling en een kindervoorstelling sluiten
het feestjaar af.
(bijdrage ons ter beschikking gesteld door Eddy Nouws, auteur Jan Franken)

Den eerste “ellentrik” in Kalmthout
Na de tweede wereldoorlog gaven de meeste gemeenten hun zelfstandigheid op, door met hun
eigen elektriciteitsregie toe te treden tot een intercommunale. Kalmthout was voor de tweede
Wereldoorlog nog een landbouwgemeente met een rustig karakter. Het uitzicht wijzigde grotendeels toen steeds meer inwoners van de metropool in deze landelijke gemeente een villa bouwden. In mei 1922 had burgemeester Standaert, waarschijnlijk onder druk van zijn bewoners, zelf

een brief geschreven aan Escaut waarin hij
vroeg onder welke voorwaarden de elektrificatie van zijn gemeente kon plaatshebben. De onderneming ging daar echter niet
onmiddellijk op in omdat ze op dat ogenblik
met het provinciebestuur onderhandelde.
Wel werd er een ontwerp van vergunningsakte opgemaakt, waarin rekening werd gehouden met de tarieven geldig vanaf 1 mei
1923. Helaas werd de burgemeester toen
ziek, zodat de gesprekken stilvielen. In oktober 1924 zocht de technische raadgever Boonroy in
opdracht van het gemeentebestuur weer contact. Hij moest naar de bedoelingen peilen, zowel
van het provinciebestuur als van Escaut. Deze laatste ondervonden tegenwerking van het Bestuur
van Bruggen en Wegen, vooral in verband
met het tracé van de hoogspanningslijn. De
hoofdingenieur van deze dienst woonde in
Kapellenbos en had graag gezien dat ook zijn
villa op het net werd aangesloten. Op 16
april 1925 kwam de gemeenteraad bijeen om
het verslag van de technische raadgever
Boonroy te bespreken. Het net zou een lengte hebben van 14 kilometer en 30.000 F/km
kosten. Als voorwaarde werd gesteld dat de
provincie de aanleg van de hoogspanningslijn op zich nam. De definitieve goedkeuring van het
plan liet op zich wachten, omdat de burgemeester opnieuw ziek werd. Op de gemeenteraadszitting van 7 mei 1926, kreeg de zaak een heel andere wending. Het besluit luidde dat Kalmthout de
elektriciteitsdistributie in eigen regie zou uitbaten, net als de buurgemeente Essen. Ze zou zelf het
laagspanningsnet bekostigen, terwijl de provincie voor de kosten van het hoogspanningsnet zou
instaan. Volgens het verslag dat op de Raad van Bestuur van Escaut van februari 1926 werd uitgebracht, lag de Technische Dienst van de provincie mee aan de basis van deze beslissing.
Paul Lion (bron: Waterdruk in Antwerpen… een stroom van elektriciteit)
Foto’s: Verzameling Stan Wagemans, bovenste: plaats waar nu het eetcafé” In de Gloria” is, foto onder is
genomen op de plaats waar nu de broodjeszaak “Petit Paris” en het strijkatelier zijn. Beide foto’s tonen het
elektriciteitsnet.

We geraken niet uitgepraat over de cafés!
Het artikel wat we twee uitgaven terug lanceerden over de cafés blijft navolging krijgen, ook de,
94 jarige Louis Verpraet kroop nog eens in zijn pen. Ook hij kent Heide uit zijn jeugdjaren, hij
schrijft:
Beste Stan, jij hebt een schitterende verzameling van waardevolle, historische postkaarten. Na de
reacties van Frank Van Brabant, Paul Lion, Jan Franken en Marc Laureyssens, ben ik zo vrij bij dit
verhaal nog wat aanvullingen te geven. Ikzelf zwerf hier rond sinds 1933. De “Sandy” is open gegaan in 1939. Door de mobilisatie, de oorlog met Duitse bezetting en de bevrijding, waren er hier
veel soldaten gestationeerd, die best wat ontspanning tussen pot en pint(“fluitjesbier”) konden
gebruiken. Blankers, huisschilder van beroep, liet “de Sandy” bouwen en was ook de uitbater. Hij
had 2 dochters!! Café Cambuus was origineel het hotel “Au bien venu” en het café May Dale was
“Hotel des Flandres”. “May Dale” was zeer bekend in de kleinkunstenaarswereld. Zij was lesbisch
en woonde met haar jongere vriendin samen in deze woning. Tijdens de bezetting werd “Hotel des
Flandres” uitgebaat door Jo Brienen. Het werd een ontmoetingsplaats, waar jongeren tussen de
20 en de 30 jaar van beider kunnen ontspanning zochten bij kaartspel, schaken, domino, terwijl de

radio hun favoriete muziek uitzond van de Ramblers. Een van de orkestleden van die bekende
groep woonde in Ekeren. Na de oorlog baatte
Jo Brienen, die naast Hotel des Flandres woonde, (nu staat hier een nieuw appartementsgebouw), in Antwerpen de Expressbar uit op de
hoek van de Carnotstraat en het Astridplein.
Voor de oorlog was het “Hotel Au bien venu”
het best draaiende hotel in Heide. De eigenaar
droeg steeds een mooi kostuum, een wit gesteven hemd met grote witte manchetten en een
grote, zwarte strik. De kelners droegen een zwarte broek en een wit gesteven vest met zwarte
strik. Alles heel deftig, dus. Vooral tijdens de schoolvakanties in de maanden juni en september
was het helemaal volzet. Bij mooi weer werden de terrassen ook druk bezocht. ‘n Waar gebeurd
verhaal: op een keer moest ene mijnheer X op zakenreis. Zijn echtgenote had een vriendin die in
Heide woonde. Zij ging haar eens opzoeken met de trein. Ze stapt in Heide uit en gaat over het
beukenplein richting Canadezenlaan. En wie zit daar op het terras? Haar man met zijn secretaresse… Het slot van dit verhaal laat ik aan uw fantasie over. Een andere gebeurtenis, die ikzelf meegemaakt heb is de volgende: Ik zag een kelner van Hotel Bien venu “uit zijn krammen schieten”, omdat hij zich blijkbaar financieel benadeeld voelde. Hij haalde een hele reeks potjes en flesjes uit de
keuken en probeerde het cliënteel wijs te maken, dat zij veel te veel betaalden, want zei hij: van
de inhoud van deze flesjes wordt maar heel weinig gebruikt, terwijl kapte hij de inhoud van deze
flesjes leeg. Tijdens de oorlog werd de Cambuus uitgebaat door de Heer Megens, voor velen onder
u geen onbekende. Hij werd na de oorlog opgevolgd door Richard Vercauteren en zijn echtgenote.
Rond 1965 werd het hotel gesloten en werd het restaurant uitgebaat door Richard en later door
zijn zoon René. Het werd een bekend restaurant in Heide. Van de hotelkamers werden appartementen gemaakt, die in 1970 gereed waren en dat bleven ze totdat het oude hotel nog niet zo
lang geleden afgebroken werd en er een nieuw appartementsgebouw verrees. Café Heiderust heb
ik niet meer gekend als café. Ik heb nog wel geweten, dat daar moeder weduwe Hendrickx met
haar ongehuwde dochter woonde. In de grote vakantie verhuurde zij de rechter helft van haar
huis aan een Joodse kruidenier, die alleen koosjere producten verkocht. Dit gebouw werd later als
bouwval aan Jef Vanthillo, de toenmalige gemeentesecretaris verkocht. Het gebouw ernaast was
in mijn kindertijd een kruidenierswinkeltje: bij Fientje(Bakeljauw). Wij kregen er steeds een 5 frank
uit jap, die we onmiddellijk in onze mond staken. Eenmaal terug buiten spuwden we die uit, want
ze smaakten allemaal naar zeep. Rond 1935 kocht bakker De Vlieger deze woning en zette er een
verdieping op. De ouders van Lydie Loopmans bouwden in 1934 café ”Het Kapelleke”. Zij deden dit
omdat de steenbakkerij in de Rode weg,
waar zij conciërge waren, failliet was. Het
café bezorgde hen een nieuwe woonst en
een bron van inkomsten. Ook dat gebouw
heb ik weer weten afbreken. Café Sport werd
voor, tijdens en na de oorlog uitgebaat door
Frans Van Oosterbos, beter gekend als de
“Fleurk”.In dit café stond er gedurende de
oorlog een orgel, dat was ook het geval in de
Kroon en het Kapelleke. Tijdens de oorlog
kwamen hier de beroepssmokkelaars van
langs weerszijden van de grens, van Zandvliet tot Hoogstraten. Zij kwamen hier hun geld verbrassen. De naburige parochiepriesters noemde Heide “Sodoma en Gomora”, maar ik…heb er altijd
gaarne gewoond. Alois Vinck heeft wel op de Oude Withoef gewoond, maar heeft er geen café
uitgebaat. Dat was eigendom van zijn zuster Maria. Aan het station van Kalmthout werd disco “de
Withoef” vermeld. De eigenaars hiervan hadden tevoren “de oude Withoef” in Heide uitgebaat,

zijn daarna naar hun nieuwe vestiging in Kalmthout verhuisd en hebben de naam Withoef meegenomen. Jan Franken mist een café voorbij het Roodkapje. Dat was er niet, maar wel rechtover
Hotel Café “De Kroon”. Het oude Hotel de la gare was in 2 helften verdeeld. De linkerhelft werd
uitgebaat door ene Verwilgen als café (naam vergeten) van voor de oorlog tot kort er na. Toen
kwam onze overbekende “Sok” er café houden. Hij werd toen overwinnaar van Parijs-Brest en
terug en ook van Wien-Graz-Wien. Daarna kwamen er winkels, waaronder deze van weduwe
Biermans met potten, pannen en keukengerief.
(bijdrage van Louis Verpraet waardoor we steeds meer en meer te weten komen over de cafés)

Zo mooi was “Klein Zwitserland” ?

Stan Wagemans stuurde ons vier prachtige foto’s door van de streek “Klein Zwitserland” en voegt
er het volgende aan toe:
Veel mensen weten misschien niet waar het Melkhuisje en Klein Zwitserland zijn. Klein Zwitserland
lag recht over het Melkhuisje in de Geuzenbacklaan. Stuk tussen Max Temmermanlaan en Canadezenlaan. Klein Zwitserland is afgegraven en volledig vol gebouwd. In de jaren ’50 was er op de heuvels van Klein Zwitserland jaarlijks een internationale Cross voor motors en Side Cars. Onze lokale
held was Frans Van Trier (vader van Frank Van Trier, Renault Garage). In de side cars waren de gebroeders Kiekens de grote favorieten. Nu zou dat lawaai van die brullende motoren niet meer getolereerd worden. Maar in de jaren 50 trok dit evenement duizenden toeschouwers. Later verhuisde deze motorcross naar de Mierennest, maar daarover later meer!
(bijdrage en foto’s: Stan Wagemans)

Kapper Dirk stopt ermee!
Jarenlang was het Kapsalon Dirk vooraan in de Leopoldstraat een vertrouwde zaak in Heide. Velen zijn bij
hem door de jaren heen heel wat kilo’s haar kwijt geraakt. Nu heeft hij de leeftijd bereikt om het over een
andere boeg te gooien. Zijn vrouw Diane Mintjens
schrijft op facebook het volgende:
“”Velen zullen het misschien al wel gehoord hebben,
maar hierbij willen wij meedelen dat KAPSALON DIRK
in Heide definitief sluit. Dirk gaat op 1 juli 2020 officieel
met pensioen maar door de Coronacrisis en met de hui-

dige veiligheidsmaatregelen hebben we de beslissing genomen om vroeger te sluiten. Wij kunnen
spijtig genoeg niet iedereen bereiken en daarom willen we ook via deze weg al onze trouwe klanten van harte bedanken! Willen jullie dit misschien zoveel mogelijk delen!
(Diane en Dirk, dat delen doen we graag, ook langs deze weg, het gaat jullie goed!)

Voor jouw verzameld!

Voor diegene die nog niet De meikevers zijn er weer foto
begrepen hebben dat je
genomen door Monique Van
beter een mondmasker
Dijk in Achterbroek
draagt!

Jonge pimpelmeesjes geboren in de
tuin van Gilbert Uitdenhouwen in de
Kijkuitstraat.

BIN’s werken mee!
De sociale cohesie (samenhang) is één van de uitdagingen binnen de werking van een buurtinformatienetwerk. Zo groeide ook deze speciale uitgave tijdens de corona-periode. In de eerste plaats
danken wij de BIN’s uit Heide voor de medewerking bij het verspreiden van dit krantje. Onze dank
gaat ook uit naar de verschillende abonnees die dit krantje printen en bezorgen aan eenzame,
internet loze of alleenstaande buren. Ondertussen kan je het krantje ook raadplegen op Hoplr
maar er is nog een initiatief! Kort voor de corona-periode namen de Kalmthoutse BINs de beslissing om te starten met een website waarbij alle Kalmthoutse BINs verenigd worden. Als webmaster werd Marco De Meulder van BIN Kijkuit aangesteld. Ondertussen is deze website al tot ontwikkeling gekomen en heeft Marco het initiatief genomen om er ook deze krantjes in op te nemen ter
versterking van de sociale cohesie. Neem gerust eens een kijkje op deze website:
https://binkalmthout.be/heide-vertelt/

