
 

Een station in Kalmthout! 
De stopplaats Kalmthout werd geopend op 3 juli 1854. Er werd een stationsgebouwtje opgericht. 

Er was een wachtzaal voor reizigers en een woning voor de stationschef. Op 26 juli dat jaar stopte 

de eerste trein. Deze vertrok in Brussel-Noord met tal van notabelen naar Roosendaal. Ook in 

Kalmthout werd even gestopt. Onder grote belangstelling van de inwoners stapte burgemeester 

Cornelius Cas af in zijn gemeente. Door de grote 

toename van de activiteiten werd in 1897 het hui-

dige station gebouwd. Naast de hotels (Les Chas-

seurs) en de cafés die zich in de omgeving van het 

station vestigden, kwamen er ook andere activi-

teiten zoals het Arboretum en Martens Dura. En 

uiteraard toerisme met de wandeling naar de 

Heuvel en de duinen. De stedelijke interesse voor 

Kalmthout kwam vrij vroeg tot uiting. Reeds in 

1895 kocht C.Van Geert enkele percelen grond naast het station als definitieve vestiging voor zijn 

oorspronkelijk in Borgerhout gevestigde boomkwekerij. De onderneming kende groot succes van 

1,33 ha naar 15 ha in 1900. Vooral mastbomen, 

sierstruiken, heesters, enz.. gericht op export 

naar vooral Duitsland en Amerika. Intussen was 

het wel geen familiebedrijf meer. Het werd de 

Maatschappij voor Tuinbouwkunde. Na de eerste 

wereldoorlog kende het bedrijf een neergang tot 

de gebroeders De Belder het in 1952 overnamen 

en het omvormden tot het bekende Arboretum. 

Ook een blijk van stedelijke interesse gaat terug 

naar 1865. Er was de firma Pauwels en Co die 

toen onderaannemer waren voor generaal Brialmont die de verdedigingsring rond Antwerpen 

bouwde. Door de goede verbinding met Antwerpen koos het bedrijf voor de goede kleigronden in 

Kalmthout. Steenbakkerijen werden opgericht. 

Dat zorgde voor veel werkgelegenheid. Toen de 

steenbakkerijen verdwenen waren namen de 

arbeiders de trein naar Antwerpen waar veel 

werkgelegenheid was: haven, slachterijen, spoor-

wegactiviteiten in Antwerpen-Dam, autofabrie-

ken, enz… 
(tekst en foto’s: Stan Wagemans) 
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Het Pannenhuis, van pastorij over herberg tot handelszaak! 
Op 15 april verlengde de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen om de corona-crisis te bestrij-
den. We moeten dus allemaal nog even ‘in ons kot’ blijven. Maar om deze verlenging draaglijker te 
maken werd beslist dat tuincentra en doe-het-zelfzaken open mogen onder dezelfde voorwaarden 
als de voedingswinkels. Veel Kalmthoutse klussers denken daarbij in eerste instantie aan het 
Pannenhuis. 
Toen de foto van dit artikel rond 1905 genomen werd, zag deze plaats er best idyllisch uit. Op het 
beeld rechts, ter hoogte van de huidige Kapellensteenweg 19, is thans de gekende handelszaak 
Ijzerwaren ’t Pannenhuis gevestigd. Het gebouw met de sierlijke trapgevel werd pas in de 19de 

eeuw gebouwd, maar kende een eeuwen-
lange voorgeschiedenis en diverse bestem-
mingen. 
Al in de 16de eeuw stond hier een ander 
gebouw: de pastorij van Kalmthout. Omdat 
het een met pannen bedekt gebouw was, 
uitzonderlijk voor een tijd waarin strooien 
daken overheersten, werd het “Het Pan-
nenhuis” genoemd. Toen in 1636 de oude 
pastorij naast de kerk op ’t Kerkeneind ge-
bouwd werd, kreeg het Pannenhuis een 
andere bestemming, nl. die van herberg 
waarin een kamer voor het gemeentesecre-

tariaat was voorzien. Tweehonderd jaar lang vergaderde daar het schepencollege in een geestrijke 
omgeving. De kelder deed dienst als gevangenis. 
In 1837 week het gemeentebestuur uit naar een andere woning – een echt gemeentehuis hebben 
we pas sinds 1864 – en het Pannenhuis werd herberg annex pension. De schilders van de Kalm-
thoutse School: Rosseels, Heymans en Meyers, logeerden er tot in de jaren 1870. Op het einde van 
de 19de eeuw werd de herberg gesloten, gedeeltelijk afgebroken en heropgebouwd in sierlijke stijl. 
In 1916 werd het pand verkocht aan de weduwe Mayer van den Bergh, bekend van het Antwerpse 
museum. 
In twee fasen kon Jos Stevens in 1953 en 1963 het gehele eigendom aankopen. Hij brak de oude 
gebouwen af en maakte er een handelszaak met ijzermagazijn van. De naam Pannenhuis bleef 
behouden. Meer dan 60 jaar later is de familiezaak nog steeds een begrip in Kalmthout. 
(bijdrage van Wietse Van Loon met dank aan Jean Bastiaensen en Jan Franken) 
 

Sport: Prijsuitreiking Wintersporten Sporta Heide 
We vonden nog een oude foto van een prijsuit-

reiking van de Wintersporten van Sporta Heide 

die jaarlijks doorgingen in Heide. Het is de ploeg 

van den Heikant, we herkennen vlnr: Ludo van 

Loon, Jos Pauwels, Marcel Pauwels, Herman Ste-

vens, senator-burgemeester Pairon, Frans 

Vanthillo, Gaston Stevens (twee mensen ondui-

delijk) Neel Francken, Michel Lambrechts 

(Michellio) en ook de laatste is mij niet gekend. 

De wintersporten waren een jaarlijkse organisa-

tie in Heide die doorgingen rondom de Oude Withoef, en ook aan tijdje rondom café Pieter 

Breughel in de Thillostraat. De “Jossen” Spiessens en Loopmans waren jarenlang de gangmakers. 
(eigen inbreng) 



Hoe schoon op de wereld! 

Hei, mijn hei, 

wat ben ik blij. 

Je geurt en kleurt, 

je tovert geluiden, 

je laat de wind ruisen door mijn geest, 

je huisvest menig beest,  

schapen nog het meest. 

Voor zonnedauw en wolgras 

is er steeds een plas of moeras. 

Je steekt af tegen de blauwe lucht, 

die soms van vliegtuigen zucht. 

Een enkele boom prikkelt mijn zinnen 

en zijn dennengeur stroomt mijn neus binnen. 

Tussen de oude dennen 

glinstert de zon op de vennen. 

Hei, m’n hei 

Niets dan lof van mij. 

 

 
© Vera Milis, gemaakt tijdens een wacht op de brandtoren op een zonnige vrijdagmiddag 09.09.2016 

SPORT: “Louis van de gas” in het daglicht! 
Vandaag vertellen wij iets over nummer 2 van het Kalm-

thoutse “klaverblad” zoals Michellio hem omschrijft: 

Louis Duerloo. Hij werd op 7 juli 1910 geboren en over-

leed op 30 september 1977. Hij was beroepsrenner van 

1932 tot en met 1938. Louis dankte zijn bijnaam aan de 

gasfabriek die er toen was op het Kerkeneind. Daar groei-

de hij op bij de familie Peeters die daar woonde. Zijn 

jeugd sleet hij vooral in het Roggebos (nu Driehoek-

straat). Samen met leeftijdsgenoten als de Van Wesen-

beecken, Staf en Gaston Janssens, de Van Oevelens, Jan 

Loos en de Verstraelens, werd er gekoerst in en rond ’t 

Roggebos. Enkel Duerlooke brak door. Hij nam eerst een 

vergunning om bij de nieuwelingen en juniores te rijden, 

in deze categorieën won hij koers na koers. In 1932 ging 

zijn carrière verder als beroepsrenner. In 1933 werd hij 

Belgisch kampioen in Brasschaat. Zo werd hij de eerste 

Belgische kampioen die een huldiging kreeg in het Kalm-

thoutse gemeentehuis. In 1935 won hij in grootse stijl De 

Ronde van Vlaanderen. In het totaal won hij 25 beroeps-

rennerswedstrijden. Nadat hij weduwnaar was geworden en problemen kreeg met zijn rechterknie 

stopte hij op het einde van het seizoen 1938. Tijdens een vakantie in 1977 in Mijas (Spanje) ver-

dronk deze grote Kalmthoutse wielerkampioen tijdens een zwempartij. 
(eigen inbreng, bron Jubileumwielerboek 1929-1979 van Michel Lambrechts) 

 



Werk van Regina Bijl. 
Goedemorgen,  

 
In deze dagen zeg-
gen we vaak: 
 "het is wat het is". 
Daarover gaat mijn 
bijdrage. Het is een 
oud werk, ik schil-
derde het ca 5 jaar 
geleden bij een be-
staand gedicht.   
 
Regina Bijl, woont 
op de Putsesteen-
weg en is al een 
paar jaar actief als 
bestuurslid van het 
BIN Withoefse 
Heide. Ze is ook 
heel actief als hoor-
coach  

 
Herinneringen van Louis Verpraet aan zijn schooltijd. 
Een klooster met schoolgebouwen was opgericht in 1930 met steun van de familieVan Damme. 

Tussen het klooster met ommuurde tuin en de schoolgebouwen lag een vierkante afgesloten 

speelplaats en de in de uiterste hoek bevond zich de klas van de jongens met als enige onderwijzer 

meester Gommeren. In deze klas zaten 25 leerlingen vanaf het derde tot en met het achtste stu-

diejaar. Volgende familienamen van jongens kan ik mij nog herinneren: Beyers, Beullens, Gote-

mans, Hoskens, Mariën, Van de Pas, Van der Veken, Van Bosch, Van Tilborgh, Van Tongerlo, Van 

Geel, Wuyts, Van Meel, Michielsen. 

Dit wil zeggen dat het voor meester 

Gommeren niet eenvoudig was om 

aan al deze klassen les te geven. In 

de godsdienstles was het eenvoudig 

op te lossen. Er waren zes gewijde 

geschiedenisboeken. Hierdoor 

kwam het, dat wij met zijn vieren in 

één boek moesten volgen. Als bui-

tenste zat ik altijd met een half 

achterste in de bank. 

Af en toe kwam Pater Van de Wind 

SVD lesgeven. Dit was een ramp. Hij sprak op een hoge, monotoon zeurende toon. Als hij preekte 



in de mis kwam hij ook zo over en daarbij vergat hij meestal te stoppen zodat hij soms meer dan 

een kwartier aan het woord was. 

Nog een kleine bijzonderheid die ik mij kan herinneren uit mijn lagere schooltijd, is het volgende: 

kladwerken werden steeds op lei en met griffels gemaakt, iets wat nu reeds lang vergeten is. 

Op de potsen (ook gedragen door de jongens) van het uniform was een geel schildje genaaid met 

daarop in groen de letters SJ geborduurd. Alhoewel ze in hetzelfde gebouw zaten, werd er streng 

op toegekeken dat er nimmer contact was tussen de jongensklas van meester Gommeren en de 

andere klassen. De gang tussen de jongens- en de meisjesklassen was hermetisch afgesloten. Op 

de huidige kleuterspeelplaats bevond zich de wei van Tuur Loopmans, die hij van de gemeente 

pachtte. 
(bijdrage van Eddy Nouws, ere-schoolhoofd Sint Jozefsschool Heide) 

Voor jullie geselecteerd! 

 

 

 
 

 


