
 

HEIDE: Waarom een station in Heide? 
In 1888 kreeg Baron Terwagne de toestemming om gedurende 20 jaar zand te ontginnen in de 

Kalmthoutse duinen tegen 0,04 frank per m³. Dat zand was bestemd voor de ophoging van het 

spoor in Antwerpen centraal en de kaaimuren. 

Om het vervoer van het zand zo goed mogelijk te organiseren werd er vanuit Heide in 1891 een 

spoor aangelegd via de Guido Gezellelaan naar 

de duinen. Hierdoor ontstond een complex van 

arbeidswoningen. Omdat er nog geen station 

aanwezig was werd in 1897 een halte geopend 

waar enkele treinwagons dienst deden als stati-

on. In 1911 bouwde men een station ook al om-

dat er ook meer en meer toeristen begonnen te 

komen. In 1938 werd het station uitgebreid. De 

werkzaamheden voor de zandwinning begonnen 

in 1892. Iedere dag vertrokken er 12 treinen met 

40 wagons vanuit Heide. De Vossenberg, de hoogste duin, werd volledig afgegraven. In totaal 

werd 1.350.000 m³ zand afgegraven. In Heide werd de Cambuus gebouwd om arbeiders eten te 

geven en te laten slapen. Er werkten ongeveer 200 mannen aan de zandwinning.  

Een andere bron van inkomsten waren de steenbakkerijen die gebouwd werden door E. De Vijlder 

uit Brussel, tevens eigenaar van de Withoef. Tien 

steenovens werden gebouwd aan de oostkant 

van de Kapellensteenweg aan de overzijde van 

de Lorkendreef. De andere tien in de huidige 

Princes Elisabethlei op de scheiding van Kalm-

thout en Kapellen. Op Kapels grondgebied be-

vonden ze zich aan de westkant van de Kalm-

thoutsesteenweg ter hoogte van de Kapellen-

boslei en aan de oostzijde tussen de Prins Al-

bertlei en de Vijverslei. Er was een spoor dat 

vanaf de Franse weg aansloot op de spoorlijn naar Antwerpen. Drie vertakkingen liepen naar de 

steenbakkerijen. Veel arbeiders kwamen uit Kalmthout en Nederland, ook kinderen werden er aan 

het werk gezet.  

Ook het toerisme naar Heide kende een enorme 

groei. Vele hotels en drankgelegenheden werden 

gebouwd. Denk aan de abdijhoeve Oude Wit-

hoef, Hof ter Heide, De Zwaan, Hotel De Kroon. 

Er was ook nog Pension Heiderust met zeven 

dochters. Omdat er daar veel douanen logeerden 

is iedere dochter met een douaan getrouwd. 

(Mus Hendrickx van de uitbater) 
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Dan hebben we de aanwezigheid van Joden in onze gemeente: Rond 1920 kwam een tweede 

groep Joodse families naar Heide op vakantie, nl. de diamantairs. Een aantal Joodse hotels wer-

den onder Rabinaal toezicht uitgebaat: Acacia-

hof, Hotel Brunner, Hotel Der Meyer, Rosen-

berghof, Hotel De Zwaan.  

Sommige Joden verbleven ook op kamers bij 

particulieren. Eén man “Mouke” wachtte de 

Joodse mensen op aan de trein en wees hen de 

weg naar de particuliere verblijfsadressen. In 

1927 kregen de Joden de toelating om een 

gebedshuis te openen. Deze Synagoge in de 

Leopoldstraat was de eerste buiten de stad. 

Ook werd een Talmoedhogeschool gebouwd tussen de Leopoldstraat en de spoorweg. Er waren 

ongeveer 20 leerlingen. De leerlingen kregen aanvankelijk les in Hotel Meyer en later in Hotel De 

la Station. Hetzelfde jaar werd begonnen met het echte schoolgebouw aan de Wilgendreef maar 

dat werd door de oorlog stilgelegd en bleef een ruïne.  

  
(bijdrage van Stan Wagemans, Heidestatiestraat) 

SPORT: Voetbalseizoen afgerond voor Kalmthoutse ploegen! 
Door de corona-crisis zijn er heel wat sportwedstrijden die niet meer plaatsvinden: de voorjaar-

klassiekers in het wielrennen, de Olympische spelen, maar ook het voetbal. Over de nationale 

competitie is men nog wat aan het nadenken maar voor het provinciale voetbal is het seizoen 

voorbij. Hoe ziet het eindresultaat eruit voor onze Kalmthoutse ploegen?  

In vierde provinciale A wordt Gooreind de kampioen met 65 punten, Nieuwmoer volgt op de 

derde plaats met 56 punten en Heibos zal achtste eindigen met 39 punten. 

In tweede provinciale A werd Leest de kampioen met 48 punten, Kalmthout SK eindigde op een 

gedeelde tweede plaats met 45 punten. In dezelfde reeks eindigde Achterbroek op de 14de plaats 

met 25 punten. 

Volgens de nu gekende informatie blijft Kalmthout SK, ondanks hun tweede plaats, volgend jaar 

toch in derde provinciale afdeling spelen, Achterbroek VV zou zakken naar derde provinciale en zal 

daar het gezelschap krijgen van de kampioen in vierde, Gooreind. Nieuwmoer (vermoedelijk toch) 

en Heibos blijven volgend seizoen in vierde provinciale spelen. Ondertussen zijn er wel ploegen die 

in beroep gaan, dit wil zeggen dat er voor sommige ploegen misschien nog wat kan veranderen. 

Eén voordeel heeft het stopzetten van de competitie zeker, alle ploegen kunnen nu starten met de 

noodzakelijke werken om hun terreinen speelklaar te maken tegen het begin van het volgende 

seizoen. 
(eigen inbreng) 
 



Bedrijvigheid rondom de Kerk! 
Nu heel wat mensen thuis blijven en misschien niet zo veel buiten komen wil ik jullie toch ook wel 

even laten meegenieten van de werken die momenteel rondom de kerk in Heide aan de gang zijn. 

 
De eerste foto is genomen van de Sint Jozefslaan gezien vanuit de Vredelaan. De aannemer van de 

wegenwerken is daar bezig met het aanleggen van parkeerplaatsen en opritten en voorbereidings-

werken aan het uitvoeren voor het uiteindelijke wegdek. Op de tweede foto zie je dat ook de ge-

meente Kalmthout ijverig aan het werk is op het kerkhof om er een mooi werklokaal met bijhoren-

de toegang aan te leggen.  

102 Jaar gelden was er ook quarantaine! 
 
Eddy De Block uit de Heidestatiestraat stuurde ons 
een foto van een affiche uit 1918. Daaruit blijkt dat 
102 jaar geleden de mensen ook al in quarantaine 
moesten. Het ging toen om de “Spaansche griep”. 
Ook toen moesten mensen zich afzonderen, mochten 
ze geen bezoek hebben. De mensen werd aangera-
den het immuun-systeem niet te laten verzwakken: 
“zich zoo goed mogelijk voeden” en er werd op de 
hygiëne gewezen. Ook scholen werden gesloten en 
alle vergaderingen en samenscholingen moesten 
vermeden worden. 
We lezen ook: meermaals waterdampen met “me-
thol” of  “gomenol” inademen. Dat laatste woord 
moesten we toch even opzoeken. GOMENOL? 
Van oudsher werd Niaouli-olie gebruikt ter verzach-
ting van pijn bij luchtweg-problemen. De olie wordt 
gewonnen door distillatie van bladeren en jonge twij-
gen van de Niaouli-boom. De geur doet denken aan 
deze van kamfer of eucalyptus. De Niaouli-boom 
komt oorspronkelijk uit Nieuw-Caledonië en Australië. 
Later werd deze theeboom ook aangeplant in Mada-

gaskar, de Filippijnen, Molukken en in India. Heden ten dage gebruikt men deze olie in de farma-
ceutische wereld nog voor het maken van gorgeldranken, hoestbonbons, mondspray ’s, enz. Omdat 
de olie vroeger vanuit Gomen in Frans Oost-Indië werd verscheept naar onze contreien is men de 
olie GOMENOL gaan noemen! 
 
 



Wie werkt mee aan dit krantje? 
Vandaag laten we ons vierde krantje verschijnen, we gaan dit zeker volhouden maar doen ander-
zijds een oproep. Aarzel niet om eens een artikel in te sturen of iets leuks. Vergeet ook niet dat het 
de bedoeling is dat jullie dit even afprinten en ook bezorgen bij een alleenstaande, eenzame of 
internetloze buur! Op deze manier bereiken wij ons doel tijdens deze corona-tijden! 
Volgende uitgave is voorzien voor maandag 20 april.  

 

 
Deze willen wij jullie ook niet onthouden! 

 

 
 

 


