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Heide vertelt!

Frans Overlaet: Jeugdherinneringen 1939-1945!
1° Onze vijver: een oude kleigroeve:
Na de eerste wereldoorlog kocht mijn vader de eigendom van ‘villa Walden’ gelegen op de Kapellenboslei, 10. Voor een appel en een ei kocht hij ook de er naastliggende kleigroeve op die bij hoge
waterstand 2,30 meter diep was en waar twee volwassenen in verdronken waren. Want het oppervlaktewater werd opgewarmd door de zon, maar dieper was het ijskoud…
Daar in dat gezin Aloïs Overlaet – Irene Dom ontsproten 7 kinderen waarvan de oudste Aloïs en ik
de nakomer Frans Overlaet, geboren ter plaatse in Kapellen op 7 maart 1936.
Ik vertel hier mijn jeugdherinneringen…
Mijn ouders en mijn vijf zusters hebben me reeds leren zwemmen als baby omdat die vijver gevaarlijk was… Maar het was een lust in
de zomermaanden!
Mijn oudste herinnering die ik nog
kleurrijk zou kunnen schilderen dateert van 1939: ik zit op een zandheuveltje aan de overkant van de Kapellenboslei met mijn zus Amanda, aan
de boord van een diepe kleigroeve die
afgescheiden werd van onze vijver
door de Kapellenboslei. Tientallen
camions van alle kleuren: geel, rood,
blauw, … komen er aarde in storten
dat uitgegraven werd om het antitankkanaal te lanceren om ‘Antwerpen te beschermen’ (Dat vernam ik later…)
Mei 1940
Omdat wij op 1 km afstand van het anti-tankkanaal woonden werd dit ‘gevechtszone’ en moesten
wij gaan schuilen in Antwerpen. Ik herinner me nog dat ik in een kinderkoets tussen de pakken lag
terwijl mijn ouders en mijn zusters te voet naar Borgerhout gingen, waar nabij mijn nonkel een
enorme schuilkelder was…
Toen de bezetting begon stationeerden een Duitse eenheid in de Kapellenboslei hun camions en
ander oorlogstuig. De soldaten bezetten meerdere villas. Mijn vader, die goed Duits kende, weigerde dit omdat hij 5 tiener-dochters had… Hij kon de Duitse officieren goed overtuigen.
1940-1944 waren rustige jaren. Maar op het einde van de oorlog kwam een compagnie SS-soldaten logeren in het huis van onze gebuur Brunner (een Joodse diamantair). In de zomer kwamen die
allemaal in hun onderbroek op een rijtje, ze wipten hun onderbroek uit en gingen zwemmen en
zonnebaden… Van verre zwaaiden ze naar mijn zusters die er liefst zo ver mogelijk vandaan
bleven…
Zo stelden we ook eens vast dat onze aardappelen uit onze tuin verdwenen. Mijn vader is naar de
commandant gaan protesteren. Ik zie nog die soldaten in de rij staan voor onze moestuin en hoor
nog de commandant schreeuwen: “Wie habe die kartoffeln gestolen!!?”… Ik was amper 8 jaar en
dacht nooit dat een bonk van SS-soldaat zich zou bekend maken. En ja toch! Er stak er één bedeesd zijn vinger op… Maar we hebben onze aardappelen nooit teruggekregen.

We hadden een enorme kersenboom. Op een nacht hoorde mijn vader ‘tik’ ‘tik’ ‘tik’ ‘tik’…, het
waren de kersenpitten die op het dak van het kippenhok vielen. Mijn vader is uit zijn krammen
geschoten en begon te roepen: “Engelander!!! Engelander!!!” Er volgde een tumult van Duitse
dieven die zich uit de kersenboom repten. De laatste die zijn schoen kwijt was mopperde: “Da ist
kein engelander!”. We hebben zijn schoen als trofee bewaard. Toen die SS-compagnie vertrok
snauwde hun commandant mijn vader toe in het Duits: “Wij gaan jullie allemaal naar het Oosten
sturen, met de zweep!!” Waarop mijn vader vastberaden herhaaldelijk antwoorde: “Wij zijn een
vredelievende familie!” Het bleef bij een bedreiging. Later vernamen we dat gans die SS-compagnie gesneuveld was in de slag bij Woensdrecht en Hoogerheide.
Mijn broer Aloïs was leraar van het eerste studiejaar van de jongensschool in Heide. Hij was ook
leider van de groep kajotters van Heide, waarvan Louis Verpraet, Sus Van Tilburg, Karel Mariën,
Frank … maar die moesten zich allemaal verstoppen om niet door het “dievekarreke’’ naar
Duitsland voor dwangarbeid opgepakt te worden. De Gestapo kwam nakijken of ze hem konden
thuis oppakken. Maar hij kon uit het venster springen en verdwijnen achter de vijver. Later kregen
mijn twee oudste zusters eveneens een bevel van de Gestapo om hun valiezen klaar te maken om
naar Duitsland te vertrekken. Gelukkig zijn ze er aan ontsnapt.
1944-1945
Toen de landing in Normandië naderde begonnen partizanen de spoorweg te dynamiteren op verschillende plaatsen. De spoorweg lag slechts 50 meter van onze ingangspoort. Tweemaal op 100
meter van ons huis is er door een ontploffing een stuk rail tot in onze tuin gevlogen. Maar dat was
enkele uren later reeds gerepareerd! Engelse “Spitfires” mitrailleerden de locomotieven. Een machinist was gaan schuilen in het station van Heide maar was vergeten de rem van zijn locomotief
te blokkeren die riskeerde er vandoor te gaan zonder hem… Hij is terug in zijn stoommachine gekropen en daar is hij door een verdwaalde kogel neergeveld. Een andere keer kwam er een trein
van beestenwagens vol met gevangenen tot stilstand in Heide. Vele mensen die langs het spoor
woonden hadden medelijden met hen en brachten hen boterhammen en drank. Spijts de bedreigingen van de soldaten die de gevangenen bewaakten. Voor mij waren dat onze helden waarvan ik
de moedige daden niet kan vergeten.
Tijdens dezelfde periode had de sabotage van de brug over het anti-tankkanaal meer succes en
verwoeste er twee locomotieven. De partizanen lukten er ook in een munitie-wagon op te blazen
op het spoor in Wildert, waarvan de knal onze ruiten in Kapellenbos deed daveren. De zwermen
geallieerde bommenwerpers kwamen meer en meer overvliegen en de schrapnels van het Duitse
afweergeschut regende… Een Engelse bommenwerper werd geraakt en enkele parachutisten
daalden boven Heide waar de Duitsers ze neerschoten. Een motor is in de tuin van de familie
Pairon terechtgekomen zonder schade te berokkenen.
De gevaarlijkste tijd brak aan toen de geallieerden Antwerpen bevrijd hadden en zich ophielden
aan het Albertkanaal. Toen begon een vloot vliegende bommen V-1 Antwerpen bestoken. We
hoorden ze aankomen. Zolang we de motor hoorden bleven we gewoon verder spelen of werken
in de tuin. Maar als die stil viel gingen we in onze kelder schuilen, want vele vliegende bommen
zijn rondom ons huis gevallen. Eén is er gevallen op het huis van de familie Beekmans, waarvan de
vader en de oudste zoon zijn omgekomen.
Na de bevrijding bleven die V-1 en V-2 nog veel schrik aanjagen. Enkele vrienden van mijn broer
hielpen de Engelse soldaten die hun afweergeschut hadden opgesteld in de Kalmthoutse duinen
(een van die kanonnen staat nog te pronken aan “De Vroente”). Maar soms troffen ze een V-1 in
zijn vleugel waardoor die in brand schoot en begon rond te draaien boven de huizen zodat we
overhaast de kelder in moesten vluchten. Eentje is er geland op een weide op de ‘Bessemhei’ waar
we hem zijn gaan bewonderen.
(ingezonden door Frans Overlaet)

Het afweergeschut aan de Vroente en de herdenkingsplaat
Frans Overlaet heeft het in zijn verhaal over het
kanon wat deel uitmaakte van het afweergeschut
om de haven van Antwerpen te bevrijden, dit
kanon is als herdenking opgesteld aan de ingang
van de Heide op de Putsesteenweg.
Recent werd hier een herdenkingssteen, met bijhorende plaat, geplaatst om te herdenken dat in
Kalmthout (Kalmthoutse-hoek) de laatste dodelijke
bom van de oorlog 1940-1945 viel. In het VRT-programma “Ten oorlog” vertrok Arnout tijdens de eerste aflevering vanuit het West-Vlaamse Eernegem,
waar de eerste dodelijke V-bom viel op 8 juli 1944.
In de laatste aflevering die maandag 20 april werd uitgezonden eindigt hij in Kalmthout. Samen
met de burgemeester onthulde hij een gedenkplaat welke aan deze laatste dodelijke bom op 29
maart 1945 herinnert. Burgemeester Lukas Jacobs legde in naam van de vele genodigden, die er
door de corona-crisis niet bij konden zijn, bloemen neer. Later op het jaar (oktober) zal dit feit ook
herdacht worden bij de bevrijdingsfeesten die jaarlijks aan het monument op het Heidestatieplein
plaatsvinden.
(eigen bijdrage)

Corona quarantaine
Inmiddels zitten we al meer dan een maand in ons kot. De paasvakantie van de kinderen is zelfs al
voorbij, zonder dat er echt verschillen waren te merken. Natuurlijk ze hoefden even geen schoolwerk te doen, maar spelen in de tuin en op de hei is al een tijdje vaste prik. Het schoolwerk zorgt
voor een structuur die we in deze tijd hard nodig hebben. Ik weet steeds vaker niet meer welke
dag het van de week is en nee ik ben nog niet in de fase van dementie, maar alle dagen lijken zo
op elkaar.
Wat wel een voordeel is aan deze quarantaine periode dat we meer tijd hebben om in de keuken
staan. Eens niet de wekelijks terugkerende avondmaaltijden, omdat we in normale tijden op veel
avonden altijd snel moeten zijn omwille van de hobby’s van de kinderen in de vroege avond. Dit
inspireert normaal niet om op een door de weekse dag eens uitgebreid in de keuken te gaan
staan. Met een zoon die na de zomer aan de PIVA in Antwerpen wilt beginnen zijn we nu helemaal
aan het los gaan in de keuken. Van zelfgemaakte confituur en bananenbrood tot gezonde chips,
maar ook de avondmaaltijden zijn momenteel zeer gevarieerd. Naast dat het lekker is, is het ook
ontzettend gezellig om met de kinderen in de keuken te staan. Na deze quarantaine periode zijn er
gelukkig toch een paar dingen waar ik met plezier aan ga terug denken aan deze ‘blijf in uw kot’
tijd.
 BANANENBROOD•
Je hebt nodig:
- 3 rijpe bananen
- 3 eieren
- snufje kaneel
- 1/2 zakje bakpoeder
- 180 gram volkorenbloem
- cakevorm
- keukenmachine of staafmixer

Bereiding: Verwarm de oven op 180 °C. Doe de bananen, de eieren en kaneel in de keukenmachine en mix tot een glad beslag. Meng de volkorenbloem en het bakpoeder erdoor. Giet het in

een cakevorm. Bak het bananenbrood ongeveer 50 minuten in de oven. Lekker met een klein
beetje confituur.
(Liefs, Jeroen, Natalie, Teun, Luuk en Fleur)

De Heilige Corona:
De heilige Corona is, naast Sint Rochus, de beschermheilige tegen de epidemieen. 1860 jaar
geleden werd de echte Corona geboren: de beschermheilige tegen…. Epidemieën.
In het jaar 160 werd er een meisje geboren. Men noemde haar Corona. Ze wist niet dat ze de gruweldood ging sterven en dat ze de beschermheilige zou worden tegen … epidemieën.
Je kan het zo gek niet bedenken. We leven in een tijd waarin twee verhalen samenkomen op een
manier die zelfs de Paus niet kon bedenken. Geboorteplaats staat niet vast: ofwel Egypte ofwel
Syrië. Corona zou zich het lot aangetrokken hebben van een aantal mensen die wegens hun geloof
gemarteld waren. Ze zou daarop zijn opgepakt door de Romeinen. Ze was ongeveer 16 jaar toen.
Haar straf (in ca 177) was ongekend gruwelijk. Haar beulen bogen twee palmbomen tot op de
grond en bonden haar met de ene arm aan één palmboom en met haar andere arm aan de andere. Vervolgens lieten ze de palmbomen los. Corona werd uit elkaar gescheurd. Volgens sommige
overleveringen zou ze samen gestorven met St. Victor van Siena. Het is niet duidelijk of St. Victor
haar vader dan wel haar man was. Sinds haar marteldood wordt Corona door de kerk geëerd
als Sint-Corona. Omdat ze werd vermoord met behulp van bomen is ze de patroonheilige van de
houthakkers. Naast houthakkers wordt Corona aanbeden door schatgravers en staat ze voor
standvastigheid in het geloof en geldzaken. Daarnaast is ze de beschermheilige tegen stormen en
… houd u vast… epidemieën. Mensen hielden relikwieën van haar bij. In 997 bracht de RoomsDuitse keizer Otto III een aantal relikwieën van Corona naar Aken waar
ze sindsdien in een tombe in de Dom bewaard worden. In 1504 werd een
beeld van Sint-Corona gevonden in een holle lindenboom in Oostenrijk.
Het dorpje heet sindsdien Sankt Corona am Wechsel.
Er zijn nog andere plaatsen naar haar genoemd. Het zijn of waren allen
ooit bedevaartsoorden voor Sint-Corona. Zo is er nog Sankt Corona am
Schöpfl in Oostenrijk of St. Corona bij Staudach en Handlass. Corona is
vandaag nog steeds een redelijk gekende Heilige in de streken van Beieren en Bohemen. In sommige verhalen wordt Corona ook Korona of
zelfs Stephania genoemd. Geheel losstaande van het coronavirus was de
Dom van Aken van plan dit jaar een tentoonstelling te houden rond het
gerestaureerde schrijn van de Heilige Corona. Het schrijn is rijkelijk versierd met goud, brons en ivoor en stond 25 jaar in de schatkamer van de
Dom van Aken. Insigne: Sint-Corona tussen de twee palmen: een verwijzing
naar haar gruwelijke dood. Ondanks het feit dat de Katholieke Kerk een
Heilige heeft voor epidemieën werd het virus dat vandaag de wereld lam legt
niet bewust naar Sint-Corona genoemd. Dat is louter toeval. Het virus kreeg
de naam corona omdat het onder de microscoop lijkt op een kroon, in het
Latijn “corona”. De herdenkingsdag voor Sint-Corona is 14 mei, misschien wel
een goede deadline om tegen dan het coronavirus verslagen te hebben.
Ter ere van Sint-Corona heeft de kerk een gebed voor haar:
Gebed tot de Heilige Corona
Almachtige God, die genadig neerziet op Uw volk
en altijd bekommerd zijt om de zieken en de
zwakken; Uw Zoon Jezus Christus heeft zieken
de handen opgelegd en hun zonden vergeven.
Zie genadig neer op hen die nederig voor U staan
en bidden om genezing.

We bidden U in deze tijd van epidemie en nood,
sta met Uw liefde en goedheid Uw volk bij.
Wend deze ziekte van ons af,
laat hen die erdoor getroffen zijn weer genezen,
bescherm hen die door Uw goedheid, tot nu toe,
ervan bewaard zijn gebleven
en laat de plaag niet verder om zich heen grijpen.
Heilige Maria, heil van de zieken, bid voor ons!
Heilige Corona, bid voor ons!
Heilige Sebastiaan, bid voor ons!
Heilige Rochus, bid voor ons! Amen!
(bijdrage van Bob Autrique)

Grondwater zakt weer!
Tijdens mijn dagelijkse wandeling naar de Kalmthoutse Heide kan ik het
grondwaterpeil in het oog houden. Het valt mij op dat het grondwater nu
opnieuw een duik naar beneden heeft genomen. Het is ondertussen een
flink stuk onder de meter gezakt en dat bij het begin van de zomer.(foto
genomen op 22 april, het blauw duidt de diepte van het grondwater aan)
Ondertussen worden er geen grote regenhoeveelheden verwacht, krijgen
we te maken met schrale noord-oosten wind, en staan we vermoedelijk
voor een droge periode. Het is dan ook geen onlogische beslissing dat in
het reservaat code ROOD werd ingesteld!

Vredelaan krijgt er heel wat parkeerplaatsen bij!
Deze foto is op 22 april gemaakt in de
Vredelaan, ze is genomen ter hoogte van de
Sint-Jozefslaan en toont dat de Vredelaan er in
de toekomst heel anders zal uitzien. Het gedeelte tussen de Kalmthoutlaan en de SintJozefs-laan zal éénrichtingsverkeer worden.
Over de bijna ganse lengte krijgt men heel wat
parkeerplaatsen bij, zowel links als rechts.
Momenteel is de aannemer bezig om deze
parkeerstroken met waterdoorlatende betonstenen aan te leggen.

Sport: Voetbalclub Heibos zet medewerker
in de kijker!
Heel wat bedrijvigheid bij voetbalclub Heibos de laatste weken.
Nu het voetbalseizoen 2019-2020 ten einde is kan er rustig gewerkt worden aan het terrein en de verfraaiing van de omgeving.
Rondom de nieuwe kantine zijn de aanplantingen gebeurd: een
aantal bomen, hagen en struiken. Het oogt mooi maar dergelijke
jonge aanplanting vraagt zeker de eerste weken wel wat aandacht. Heibos kan hiervoor rekenen op de hulp van hun vrijwilliger Jaro De Bruyne uit de Heidestatiestraat. Jaro is bijna dagelijks
in de weer om de jonge planten te besproeien en het onkruid te

verwijderen. Het paste dan ook dat de voetbalclub deze medewerker afgelopen week extra onder
de aandacht bracht. Jaro is in Kalmthout geen onbekende, zowat iedere vereniging kan op zijn
medewerking rekenen. Gezien vele evenementen niet kunnen doorgaan heeft hij er nu ook veel
tijd voor!!

Gemeente zorgt voor mondmaskers!
Nu hopelijk binnen een grote
week de corona-maatregelen
mondjesmaat gaan afgebouwd
worden is de kans zeer groot
dat wij meer en meer een
mondmaster moeten dragen.
De gemeente Kalmthout heeft
er nu voor iedere bewoner
eentje in bestelling geplaatst.
Hiernaast zie je hoe ze eruit
zullen zien, we houden jullie op
de hoogte.

Sport: nog eentje uit de oude doos!
Op de foto de wielerploeg
“Heibos cycling”. Foto gemaakt aan restaurant De Kar,
Putsesteenweg. Ongetwijfeld
ken je een aantal van deze
sportievelingen.
(foto van Marc Pleysier)

