
 

Café’s in het Kalmthoutse 

Vroeger waren er zeer veel drankgelegenheden in Heide en Kalmthout. Meestal lagen deze dicht 

bij de stations. De mensen die werkten kregen hun loon uitbetaald de laatste werkdag. Ze stapten 

uit de trein en doken de kroeg in. Als hun vrouwen ze er niet kwamen uithalen was het grootste 

deel al opgezopen.. In heide had je “De Welkom”, “Sandy”, “Het Kapelleke”, “Oosterbos” en nog 

enkele. Aan het stationnetje van de Kijkuit had je er ook één. Het gebouw staat er nog. Rond het 

station van Kalmthout had je er een viertal en op de hoek van de Statiestraat en de Kapellensteen-

weg ook nog vier. Van al deze drankgelegenheden is alleen in Heide de Sandy nog over. En aan het 

station van Kalmthout enkel deze over het Arboretum, de Pullman. 

 

  

Café Sandy, nog bestaand café, Heidestatieplein,        het verdwenen café Cambuus op het Heidestatieplein 

vroeger uitgebaat door Anna Blankers-Van Buel         daarnaast was het cafe “May Dal”  

 

  
Café Heiderust: was gevestigd in de Heidestatie-          Café ’t Kapelleke, hoek Kapellenstw./Heidestatiestraat 

straat, ongeveer op de plaats waar er nu een            uitgebaat door Lidy Loopmans en haar man John, la- 

Bio-winkel is gekomen, na het café kwam daar de        ter kwam in dat pand nog vele jaren Dzin Boetiek, nu 

Bakkerij van Pol Lauwereyssens , bakkerij Sint-Jozef     is er op die plaats een heuse appartementsblok ver- 

                rezen.   
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Hoek Withoeflei en het pleintje naar de Statielei,        café ”In de Boschlust” was gevestigd op de splitsing 

noemde café Sport en werd uitgebaat door Alois       van de huidige Beauvoislaan en de Heikantstraat  

Vinck. Ook op deze plaats is nu een appartements-    waar nu een Kapel is opgericht. De Beauvoislaan 

blok verrezen.              noemde vroeger Kruisstraat.  

  

Café Kijkuit, Kijkuitstraat juist over de overweg.           café Sportif, hoek Kapellensteenweg/Kijkuitstraat 

Het gebouw staat er nu nog maar is een gewoon        ook dit gebouw is er nog maar is momenteel een 

woonhuis geworden.                       Bank/verzekeringskantoor, destijds uitgebaat door

                Georges Van Herck.   

  

Foto van café De Sportvrienden op het kruispunt       Kalmthout, Statiestraat/Statieplein, 3 café’s, We mer-

Kalmthout, stond op de plaats waar nu het jeugd-    ken Hotel Brughmans, later café De Sportvrienden, het 

huishuis Govio is gevestigd.           gebouw is recent gerenoveerd en thans is er een brood- 

jeszaak gevestigd. Verder zien we op de hoek café Sta-

tiezicht (eerder ook nog café Taxi en later de disco De 

Withoef). Het café is er nog altijd en is nu een pitta-zaak 

geworden. Daarnaast café Ter Statie, ook dat gebouw is 

er nog altijd, zij het gerenoveerd. 

Aan de andere zijde van de overweg Café Pullman, een 

café dat nu nog steeds bestaat. Ongetwijfeld herken je 

op de foto nog een aantal mensen die voor het café 

poseren. 

 

                                         
 

 



 

  
Ook dit café, naam niet gekend bevond zich in de       Dit was café Welkom op de Kapellensteensteen- 

Heidestatiestraat.             weg waar nu Immo De Laat is gevestigd. Nadat 

               Jeanneke daar verdween ging het café verder 

(bijdrage van Stan Wagemans)                         onder andere met de naam “de pomp”.  

Amusement in de jaren ’60 en ’70: De Zwervers (1) 
In het artikel van Stan Wagemans waar het over de cafés 

gaat is er ook een foto genomen op het kruispunt in Kalm-

thout waar het vroegere café De sportvrienden is op afge-

beeld. Dit kruispunt heeft altijd een binding gehad met de 

horeca. Zo had je aan de overzijde ook het “Vlaams Huis” 

waar ooit (1968?) een tankwagen is binnengereden waar-

door het café afbrandde. Maar er valt veel meer te vertel-

len over het pand en de zaal waar nu de Govio is geves-

tigd. Velen onder ons, zeker zij die al wat ouder zijn, zullen 

de zaal herkennen als de vroegere zaal “Roxy”. Dit was één van de zalen waar er regelmatig “bal” 

was en waar onder andere het hiernaast afgebeelde orkest “De Zwervers” voor de vrolijke noot 

zorgde. Het dansorkest De Zwervers ontstond eigenlijk binnen de fanfare Vlijt en Eendracht en 

fungeerden aanvankelijk als het “Trio Oerlemans”. Het waren eigenlijk de drie zonen van Jef 

Oerlemans, de medestichter van die fanfare (1899) die er mee startte. Het begon allemaal in 1937 

toen op den Heuvel een Kerk werd gebouwd en er hiervoor gelden moesten ingezameld worden.  

Hiervoor werd een Vlaamse kermis gehouden met volksbal. Vader Jef Oerlemans speelde er met 

zijn twee zonen Guillaume en Jos. Later, tijdens de 

oorlogsjaren nam broer Karel café Hotel Brughmans 

over (aan het station in Kalmthout) en ook daar zorg-

den vader Oerlemans en zijn twee zonen voor de mu-

ziek. Schoolvriend Frans Vincent had ondertussen een 

oogje laten vallen op de dochter van Jef Oerlemans en 

zo kwam ook hij het groepje aanvullen. Frans was een 

uitstekend trompettist. Toen deze in 1947 legerdienst 

moest vervullen werd hij tijdelijk vervangen door Fons 

Simons uit Stabroek. Het tijdelijke werd stilaan het definitieve voor Fons. Vader Jef stopte en zo 

werd Fons de vaste vierde man van het groepje. Ondertussen was de naam “Trio Oerlemans” ver-

dwenen en gewijzigd in “De Zwervers”. De groep kende stilaan een ongekend succes en speelden 

niet alleen in Kalmthout maar ook in de wijde omgeving en de verdere Kempen. In het begin ge-

beurden alle verplaatsingen met de fiets. Jos had op zijn fiets een groot ijzergestel gelast om de 

grote trom te vervoeren. Jos was een gedreven fietser en zeker wanneer het wind af was dan was 

hij niet te volgen. Zo is eigenlijk de naam “De Zwervers” ontstaan. Vanaf het moment dat er een 

auto kon gekocht worden werd het gebied waar De Zwervers optraden steeds uitgebreider, er 



werd zelfs vijf maal opgetreden in Siegen (Duitsland). Zij begeleide in hun carrière ook bekende 

sterren zoals Jacques Raymond, Jo Leemans, De Strangers, Bobbejaan Schoepen, La Esterella, en 

vele anderen. Ook het baancafé “De Blauwe Donau” in Brasschaat was meer dan eens de plaats 

van optreden. Door de jaren heen veranderde de bezetting wel wat, zo kwam ook Jos Oerlemans, 

neef van de twee broers Oerlemans, en Remi Van Hove bij het groepje aansluiten. Op 1 mei 1987, 

na 50 jaar “De Zwervers”, volgde hun laatste optreden. 
(eigen inbreng, bron 100 jaar Vlijt en Eendracht, foto Stan Wagemans) 

Kerkeneind “zwart van het volk” 
In een vorig 

artikel be-

schreef ik dat 

wij in onze 

jeugdjaren ter 

gelegenheid 

van 11 no-

vember aan 

het monu-

ment ter ere 

van de ge-

sneuvelden 

als schoolkin-

deren het 

volkslied 

moesten gaan 

zingen. Ik haalde toen aan dat ik mij herinnerde dat het Kerkeneind in die periode zwart zag van 

het volk. Benny Janssens van de Oudheidkundige kring stuurde mij een foto waaruit blijkt dat mijn 

jeugdherinnering klopt! De foto is wel heel wat ouder dan dat mijn herinneringen teruggaan, ze 

werd gemaakt in 1924 toen dit monument werd ingehaald, maar in de jaren ’60 bracht een 11 

november viering elk jaar ook nog veel volk op de been! 

Sport: Nummer vier van het klaverblad: “De Sok” 
Eerder al beschreven we drie renners die behoorden tot het onver-

getelijke Kalmthoutse klaverblad, zoals wijlen Michel Lambrechts het 

beschreef. Vandaag belichten we Albert Hendrickx, alias “De Sok”. 

Albert werd geboren in Kalmthout op 16 juli 1916 in de omgeving van 

de “Cambuus” aan de rand van de Kalmthoutse Heide. Zijn moeder 

Martha kwam uit Parijs, vader was een echte Kalmthoutse natuur-

mens. In de jaren ’30 begon Albert te koersen als “onderbeginneling” 

om vervolgens naar de nieuwelingen en juniores over te gaan. In deze 

reeksen was hij veelal de beste van het peloton. De echte doorbraak 

kwam er in 1934 tijdens de Ronde van België voor onafhankelijken 

waar hij tweede werd. Eigenlijk had hij die ronde kunnen winnen. In 

de voorlaatste rit nam hij in Verviers de leiderstrui, daags nadien op 

zaterdag was er een rustdag. De Sok wist dat het op zaterdagavond al 

voorkermis was in Kalmthout. Hij wist ook dat hij ’s zondags niet naar 

Kalmthout kermis kon gaan en besloot dan maar om op zaterdag over en weer naar Kalmthout te 

gaan om er toch nog een beetje kermis te vieren. Bij bakker Sanders stond een feesttent met orgel 

en Albert danste er tot ’s morgens vroeg om in “form” te blijven. ’s Zondags in de vroege morgen 



nam hij dan zijn fiets en reed terug naar Verviers om daar zijn “roze trui” te verdedigen. Hij had 

toen nog één minuut voorsprong op Dolf Braekeveld. Maar de Sok had tegenslag, hij kreeg tijdens 

deze rit tweemaal een bandbreuk en verloor zo zijn minuut voorsprong. Het jaar nadien werd hij 

beroepsrenner. Toen hij in 1936 Parijs-Belfort won kreeg hij zijn aanduiding om de “tour de  

France” te gaan rijden. Hij was toen nog maar 19 jaar oud. Tijdens de 

rit van Luchon naar Pau brak hij zijn fietskader moederziel alleen in de 

Pyreneeën, ook de herstelwagen had geen oog voor hem, die reed hem 

voorbij om Sylvère Maes te volgen. Albert zocht dan maar een ijzer-

draad en bond zijn kader terug aaneen en reed verder om nog net bin-

nen de tijd toe te komen. Uiteindelijk eindigde hij in zijn eerste ronde 

van Frankrijk nog op de 26ste plaats. België won dat jaar het ploegen-

klassement. Albert kon zo 35.000 BF mee naar huis nemen, in die tijd 

goed om een huis te bouwen. 1937 was een speciale ronde. Hij stond 

13de in de rangschikking maar deed dan een val. Dit was de dag dat de 

Belgische ploeg had besloten de ronde te verlaten in Bordeaux. Fana-

tieke supporters van Roger Lapébie hadden onze landgenoten allerlei projectielen naar hun hoof-

den geworpen. In 1939 reed Albert zijn laatste tour, hij werd 31ste in de eindrangschikking. Ook in 

de klassiekers deed Albert het in die jaren niet slecht. Zo won hij in 1940, juist voor het uitbreken 

van de oorlog, Antwerpen-Gent-Antwerpen (nu Omloop Nieuwsblad). Eigenlijk was dit voor hem 

ook niet de gemakkelijkste wedstrijd. In de omgeving van Boom brak hij toen zijn “guidon” maar 

kon toch op kop blijven rijden met de jonge belofte Jul De Poorter. De aankomst was op de piste in 

het Antwerps sportpaleis en Albert die deze piste goed kende kon Jul ondanks zijn gebroken stuur 

toch nog verslaan. Onder daverend applaus won hij de openingswedstrijd van het Wielerseizoen. 

In 1940 bij het uitbreken van de oorlog stopte hij ermee tot 1945. Tijdens deze periode geraakte 

hij betrokken bij een smokkelzaak in de omgeving van de Putse Moer. In 1945 betaalde hij terug 

zijn vergunning en startte hij weer als beroepsrenner. Amper tien dagen later won hij weer een 

koers, deze maal in Vorst-Kempen. In 1946 werd hij tweede tijdens Luik-Bastenaken-Luik, het jaar 

nadien 4de in de Ronde van Vlaanderen. Dat jaar won hij ook Wenen-Graz-Wenen een wedstrijd 

van maar liefst 600 kilometer. Nog een prachtprestatie doet hij in 1948. Hij won toen de wedstrijd 

Parijs-Brest-Parijs met vijf minuten voorsprong, een wedstrijd over liefst 1100 kilometer, de groot-

ste afstandskoers aller tijden. Hiervoor werd hij op het Kalmthoutse gemeentehuis gehuldigd, hij 

was toen 36 jaar oud. Albert stopte met koersen en werd “zakenman”. Hij overleed op 13 mei 

1990 in Hasselt.  

Met dit verhaal eindigt onze reportage over het Kalmthoutse klaverblad, de grote vier. We mogen 

terecht zeggen dat zij in hun periode de naam Kalmthout sterk mee uitgedragen hebben en mee 

de basis hebben gelegd voor de Kalmthoutse wielersport. 
(eigen bijdrage, bron Jubileumwielerboek 1929-1979 van Michel Lambrechts) 

Kalmthout boven in de “tour de France” 

het was wachten tot 1979. Toen won 

Ludo Delcroix, een renner uit Nieuw-

moer, de 9de rit van Amiens naar Rou-

baix. Op de piste van Roubaix hield hij 19 

seconden over op illustere namen als 

Dietrich Thurau, Michel Pollentier, André 

Dierickx en Joop Zoetemelk. Ludo is de 

vader van zangeres Nathalie Delcroix 

(Laïs) en de schoonzoon van wijlen Michel Lambrechts (Michellio). 

 



De Sint-Jacobskapel 
In het artikel (vorig nummer) over 

de oudste wielerclub van Kalm-

thout verwees de burgemeester 

naar de Sint-Jacobskapel. We von-

den nog een oude foto, zij het een 

beetje onduidelijk, waarop je kan 

zien hoe de kapel er vroeger uit- 

zag. Het pleintje waar de kapel 

stond is nu ingericht als een ont-

moetingsplaats voor bedevaarders 

die de weg volgen naar Santiago di 

Compostella. De Kapel werd in 

1960 afgebroken na verwaarlozing. 

In zijn boek “Kalmthout te Kijk” 

(1991) schrijft de Kalmthoutse 

archivaris hierover: 

“”Tot aan de tweede wereldoorlog 

werd de kapel verder gespaard. In 

1944 werd ze ernstig beschadigd en de 

dakbedekking grotendeels weggesla-

gen. Alhoewel de wonden (zie foto) 

niet zo dramatisch waren, werd het 

nodige herstel toch nagelaten zodat 

het gebouw langzaam afbrokkelde 

totdat in 1960 enkel nog een puinhoop 

overbleef. Met rode kaken kon men enkel nog tot opruiming overgaan. 

Zeer spijtig dat er in die jaren niet meer interesse was voor het erfgoed, dit was een historisch en 

geschiedkundig waardevol gebouw dat voor het nageslacht had moeten bewaard blijven. 

W erken op het Heidestatieplein naar fase 2. 

In het centrum van Heide wordt de 

laatste weken hard gewerkt. Terwijl 

de Vredelaan en Sint Jozefslaan stil-

aan afgewerkt geraken is de aanne-

mer al gestart met de volgende fase. 

Sinds begin vorige week werd de 

parking langsheen de Kalmthoutlaan 

(voor de school) uitgebroken en 

werd ook gestart met de Kalmthout-

laan zelf. Ook het gedeelte naast de 

Kalmthoutlaan en de doorsteek van 

de Kalmthoutlaan naar de Sint-

Jozefslaan zullen tijdens deze fase 

aangepakt worden. 

Bij ons Moederkesdag op 15 augustus! 
Vooral de bloemenwinkels vonden het niet fijn dat zij geen dag vroeger hun deuren konden 

openen om de mensen de gelegenheid te geven een bloempje te kopen voor Moederdag.  



Terwijl dit in zowat het hele land de 

tweede zondag van mei gevierd 

wordt is de omgeving van Antwerpen 

een buitenbeentje. Maar hoe komt 

dat nu? Wij hebben dat te danken 

aan de liberale Antwerpse schepen 

Frans Van Kuyck. Frans, die ook kunst-

schilder was schreef in 1913 het pam-

flet: “de dag des moeders”. Daarin 

stelde de schepen voor om Moederdag te vieren op 15 augustus, de feestdag van Moeder Maria. 

Maria is immers al sedert 1124 de patrones van de stad Antwerpen en traditioneel wordt op 15 

augustus ook de Maria-processie gehouden in ’t stad. 

Binding met Kalmthout: 

Frans Pieter Lodewijk van Kuyck werd geboren in Antwerpen op 9 juni 

1852 en overleed daar op 31 mei 1915. Hij was een Antwerps kunst- 

schilder, tekenaar en graficus. Hij was in Antwerpen schepen voor Scho-

ne Kunsten van 1895 tot aan zijn overlijden in 1915. Rond 1870 onder-

ging hij enige tijd de invloed van zijn vriend Isidore Meyers, een schilder 

uit de zogenaamde School van Kalmthout. In Kalmthout was villa 

Zwaluwdak op den Heuvel, waar nu het OCMW is, zijn buitenverblijf. 

De familie Cromheecke-Dupon schonk de gemeente Kalmthout een 

bronzen basreliëf met afbeelding van kunstschilder Frans Van Kuyck. Het 

kunstwerk werd aangebracht aan het OCMW-gebouw, het ‘Zwaluwdak’. Deze geschiedenis had,  

“op de parking” zoals de Antwerpse stedelingen wel eens smalend over ons zeggen, toch ook wel 

wat invloed. Ook wij vieren Moederdag op 15 augustus! 

Slecht-horigen in corana-tijden. 
In bijlage voegen wij nog een document op vraag van Regina Bijl, lid van het bestuur van BIN 

Withoefse Heide, zelf geconfronteerd met gehoorproblemen. Zij is haar gaan scholen als hoor-

coach en wil haar ervaringen delen met mensen die worstelen met dezelfde problemen. 

Updates aan de bijlage: 

Er is een tijdelijke een textielstikkertje (voor op het mondmasker van de slechthorende zelf) 

verkrijgbaar van het internationale symbool voor limited hearing. Te verkrijgen 

op  www.worldwidevisible.com.  Vanaf volgende week werken Sara Bolssens (audiologe) en ik met 

het goedgekeurde venstermasker vanwww.maakjemondmasker.be.  Met zullen het met trots 

dragen voor onze slechthorende klanten. 
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