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Heide vertelt!

Heide werd een nieuwe parochie!
Een nieuwe parochie
Op 27 juni 1929 werd op de grens van Kalmthout - Kapellen de nieuwe parochie Sint - Jozef Heide
opgericht. Voorlopig droeg Z.E.H. De Preter de erediensten op in de kerk van de Benedictijnen te
Heide, het huidige Missiehuis. Z.E.H. De Preter beloofde zo snel mogelijk een nieuwe school en
een nieuwe kerk op te richten in het centrum van Heide. Reeds in 1930 werd er een kapel ingericht in het toenmalige klooster, het huidige Parochiecentrum van Heide.
Een nieuwe kerk
Op 15 mei 1931 dienden de Bouwmeesters Bilmeyer en Claes een ontwerp in voor een nieuwe
kerk, dat echter omwille van de hoge prijs (1,6 miljoen frank) niet weerhouden werd. Twee jaar
later ontwierp bouwmeester Louis De Vooght een gebouw, dat wel aan de voorwaarden van de
Kerkfabriek voldeed (+/- 500.000 frank). Eén vijfde van het totale bedrag (100.000 frank) was een
subsidie van de gemeente Kalmthout: 200.000 frank werden toegezegd door de provincie, en
250.000 frank werd bekomen onder de vorm van staatstoelagen. De rest van deze bouwsom
moest door de inwoners van Heide bijeengebracht worden. De Kerkfabriek hoopte dat het gemeentebestuur van Kapellen nog 1/8 van de totale som zou bijdragen, daar een deel van de
parochie zich uitstrekte over hun grondgebied. Op 12 december 1933 kreeg aannemer Clemminck uit Saffelaere de bouw toegewezen voor een bedrag van 593.070 frank. (het hoogste bod
bedroeg 814.000 frank). Op 18 maart 1934 kon de eerste steen gelegd worden door Mgr. Van
Cauwenbergh. Nauwelijks één jaar later, op dinsdag 14 mei 1935, was het zover, Kardinaal Van
Roey wijdde de nieuwe Sint - Jozef kerk te Heide-Kalmthout plechtig in. Op 11 augustus van het
zelfde jaar bespeelde Karel Elst voor de eerste maal het nieuwe orgel dat achteraan op het hoogzaal geplaatst was.
Oorlogsschade
Helaas, 5 jaar later op 14 mei 1940, dynamiteerde de Belgische legeroverheid de toren. Ze vreesden namelijk dat de Duitse troepen hem als observatiepost zouden gebruiken. In zijn val sleurde hij de achterzijde van de
kerk en het orgel mee. Op 19 december 1940, na de wapenstilstand,
kreeg de aannemer Clemminck uit Saffelaere de aanbesteding van de herstellingswerken nogmaals toegewezen voor 315.000 Fr. In juni 1941 kon
de kerk terug in dienst genomen worden. Aan de toren waren enkele
lichte wijzigingen aangebracht; de spits was minder hoog en het uurwerk
was lager geplaatst. Op 6 oktober 1944 op het einde van de oorlog
“mocht” Z.E.H. De Preter op bevel van de Duitse overheid de torenspits
zelf neer-halen. Zo kon hij voorkomen dat zijn kerk voor de tweede maal
het slacht-offer zou worden van zinloos oorlogsgeweld. Met de hulp van
enkele in-woners van Heide kon men met kettingblokken en kabels de torenspits neerhalen. Na de
bevrij-ding door de Canadezen, ontmijnden enkele moedige parochianen, onder leiding van Z.E.H.
De Preter, de toren of wat er nog van overbleef. Ze verwijderden zeven wasmanden met springstof, deze werden begraven in de Kalmthoutse Heide. Met behulp van plaatselijke werklieden
herstelde men de toren terug in de toestand zoals na 1941. Zondag 15 september 1946 vierde de
parochie dan ook “een dag van dankbaarheid”. Het beeld van Sint - Jozef, aan de buitengevel van
de kerk, herinnert aan dit feit. Het beeld is ontworpen door de beeldhouwer Rik Sauter.

Z.E.H. De Preter
Op zondag 16 juli 1967 gaat de grote bezieler en eerste parochiepriester van de nieuwe Sint - Jozef
parochie Heide-Kalmthout, de Zeer Eerwaarde Heer De Preter, op 70 jarige leeftijd, met welverdiende rust. De heer A. M. Schepers zal hem in zijn afscheidstoespraak nauwgezet karakteriseren
met de woorden: “Als ondernemende mens bent U vooral en ononderbroken bouwmeester geweest”. Hij wordt opgevolgd door Z.E.H. A. Boeykens.
(bijdrage van Paul Lion)

Kalmthout had drie cinema’s
Veel oudere mensen zullen dit nog wel weten.
Vroeger had Kalmthout drie bioscoopzalen.
- Het Blauw Huis, lag op de plaats waar nu
apotheker Franck is. Iedere zaterdagavond,
zondagmiddag en zondagavond was er een
voorstelling. Ook werden hier theaterstukken
opgevoerd met Charel Janssen en Co Flower…..
Ook was er een avond met het orkest The
Ramblers , een volledige bonte avond, met
danseressen, sketches, enz.. (televisie bestond
toen niet). Ik was 9 jaar toen ik hier kwam kijken naar de klassieker “ Gejaagd door de Wind”. Op
het einde van deze film brandde de prachtige villa en aanpalende woning af. Wij zaten spannend
te kijken tot we ineens begrepen dat de doek in brand vloog en de cinema grotendeels verwoest
was. Iedereen is veilig buiten gekomen.
- Dan het volkshuis.. deze cinemazaal liep bij iedere vertoning vol. De mensen kregen voor de film
een uitgebreid nieuwsoverzicht dat een half uur duurde. Nu slagen ze op TV twee keer per dag
met nieuws rond uw oren. Vroeger moest je naar de cinema om iets te weten…..Ik herinner me
nog dat deze bioscoop zes vertoningen vol liep voor de film. ‘Et Dieux recrea la Famme’ met
Brigitte Bardot als meisje van achttien jaar. Wij kwamen als jonge gasten kijken om iets bloot te
zien natuurlijk….
-Dan had je nog cinema Metro. Deze was gelegen in de Statiestraat in Kalmthout, waar nu het
wassalon is en de houthandel gevestigd was. Hier vertoonde men vnl. cowboy en detective films..
Na de opkomst van de TV, door de wereldtentoonstelling in l958, verdwenen de bioscopen. De
mensen verkozen om met de geburen voor het “kaske” te zitten. Gedaan om met lief op de achterste rij te gaan zitten….
(bijdrage van Stan Wagemans)

1 mei: feest van de arbeid!
Vele jaren ging de avond voor 1 mei de
optocht door van de socialistische partij (vroeger nog BSP, nu gekend als
SP.A). Men vertrok dan vanuit het
Volkshuis om de Bezemheide in te
wandelen. Voorafgegaan voor een
fanfare volgden de turnkring Wilskracht en de andere verenigingen en
kameraden van de partij. In de uitgave
“Volkshuis Kalmthout 1926-1976”
geschreven door wijlen Karel Vroom
lezen wij het volgende:

“tot de vaste partijwerking te Kalmthout moeten zeker gerekend worden de jaarlijkse 1-meifeesten. In het begin van de jaren twintig werd deelgenomen aan het jaarlijkse 1-meifeest in Essen. Op
2 mei 1926 werd in elk geval te Kalmthout reeds betoogd, dit ter gelegenheid van het uitsteken van
de eerste grond om de bouw van het Volkshuis aan te vatten. Deze traditie is nooit onderbroken
geweest, behalve tijdens de tweede wereldoorlog toen dit verboden was. Sinds 1945 wordt het 1meifeest gevierd in Kalmthout op de vooravond van 1-mei”.
Ondertussen is het weeral wat jaren geleden dat deze stoet nog door de Bezemheide trok.
(foto genomen van een dergelijke stoet aan het Volkshuis, jaartal niet gekend)

Bericht vanuit het Beukenhof:
De directie schrijft het volgende:
Geruststellende woorden uit Seniorenresidentie Beukenhof: ‘In
Beukenhof doen de medewerkers er alles aan om het leven van de
bewoners zo normaal mogelijk te laten verder gaan. We ontvangen
giften van de buren en zelfstandige handelaars waardoor we de dagen kunnen opfleuren en we organiseren ontmoetingsmomenten
achter glas en video calls om het contact met de familie niet te laten
verwateren. De strijd tegen Corona vraagt veel van onze medewerkers, maar de motivatie en het engagement om het vies beest buiten te houden is zeer groot. Tot op heden is dat ook wonderwel gelukt, dankzij een strikt respecteren van de richtlijnen inzake infectiepreventie die we dagelijks van de overheid ontvangen. De druk is
groot, maar Beukenhof is goed bezig!’
(mijn tante, Paula De Crom, geniet duidelijk van de wafelenbak)

Schoolherinneringen: verhaal van Yvonne Van Looy-Raemaekers
Mijn eerste herinnering aan de school in Heide is de kleuterklas in wat nu de parochiezaal is.
Afgesloten met een groot rolluik dat bij feestelijkheden kon opgetrokken worden, zodat de zaal
groter was. We zaten op kleine stoeltjes aan tafeltjes in rij. Handjes op de rug, en dan weet ik nog
“matjes vlechten”!
Buiten naast de deur hing daar de grote koperen
bel. Als die ging was het stilstaan en zwijgen geblazen en als de bel voor de tweede keer klonk
moesten we in de rij gaan staan.
Van de lagere school is me vooral het volgende
bijgebleven. Op de grote zolder boven de klassen
stonden grote heiligenbeelden, het Heilig Hart
met de armen open, Onze-Lieve- Vrouw, enz.
Langs het berghok achteraan de gang van de
klassen kon men met een ladder op die zolder
geraken. Op zekere dag – met wie we allemaal
waren ben ik vergeten – kwamen we op het idee om tussen de middag op die zolder te kruipen en
in het donker achter de beelden in dezelfde houding te gaan staan en met “boeh..”-geroep elkaar
bang te maken. Maar op de duur waren we zelf zo bang dat we begonnen te wenen. Met het jarenlange stof van de beelden vermengd met onze tranen kwamen we terug in de klas waar de les
ondertussen reeds begonnen was. En de rest kunt ge wel raden zeker!
In het berghok stond ook een kraantje en daar lagen eveneens de kolen voor de grote buiskachels
die toentertijd midden in de klas stonden. Gewoonlijk was de deur van dat hok op slot, maar zekere keer, toen het heel warm was, vonden we de deur open en gingen we drinken aan het kraantje.
Wie het ons toen gelapt heeft weet ik nog altijd niet, maar achter onze rug draaide iemand de

deur op slot en daar zaten we
dan… roepen en wenen. Dit keer
waren de tranen vermengd met
koolstof toen men ons vond. Straf
natuurlijk en bovendien thuis ook
nog een pak rammel bovenop! Zo
heb ik ook nog eens vastgezeten
boven het podium in de feestzaal. Daar was een deurtje met
daarachter een klein zoldertje
waar kleren van toneel of processie, dat weet ik niet juist, bewaard werden. In alle geval hadden we ergens een ladder gevonden en kropen we op dat zoldertje. En plezier dat we hadden tot we het hoorden bellen en we naar beneden wilden. Ge kunt
het al wel raden zeker, weer een of andere plezante had de ladder weggenomen. Te laat in de les
en nul van gedrag! Ook onder het podium hebben we meermaals gespeeld.
Ooit kwamen we op het lumineuze idee om de omgeving van de kerk eens vanuit de toren te bewonderen. We klommen langs de enge trap zonder leuning naar boven tot bij de galmgaten. En
maar zingen en maar roepen naar de kinderen op de speelplaats. Tot het tijd werd om naar beneden te gaan en noch ik, noch mijn vriendinnetje, het durfden. Pater Van Luyn heeft ons toen één
voor één naar beneden moeten halen!
Op de speelplaats hebben we ook heel wat kattenkwaad uitgehaald. Bij het verstoppertje spelen
waren de kleine WC’s zeer in trek. Regelmatig merkten we daar dat er kinderen waren die de opening niet zo goed vinden en dan lag er wel eens een hoopje boven op of een plasje aan de voeten.
En waar of wanneer zijn de grote bomen verdwenen die op de speelplaats stonden?
Een springtouw kon voor van alles en nog wat dienen Om te springen, te trekken en zelfs om te
proberen om een van de nonnen die toezicht hadden hun kap af te draaien; en dat is ons toch
minstens één keer gelukt.
De jaarlijkse diploma-uitreiking gebeurde
in de grote zaal. De leden van het schoolcomité met pastoor De Preter in het midden zaten gans vooraan en dan de ouders.
We kregen boeken als prijs en hoe slimmer
de leerling, hoe groter de stapel. Ook voor
de beste in zekere vakken was er een prijs
en voor godsdienst kreeg de eerste een
kroon op het hoofd van, ik denk gouden
laurierbladeren. Zo goed weet ik dat niet
meer, want zelf heb ik waarschijnlijk mijn
les niet goed genoeg geleerd om er een te
bemachtigen. Twee keer per jaar kwam de deken van Essen onze godsdienstkennis overhoren in
de kerk. De beste leerlingen werden aan de kant gezet in de rij. Hij stelde dan hier en daar een
vraag uit de catechismus. Weer anderen moesten de aktes van berouw, geloof, hoop en liefde
opzeggen of de twaalf artikelen van het geloof, de tien geboden van God of de vijf geboden van de
Heilige Kerk opdreunen!
Elk jaar kwam ook Sint-Niklaas compleet met Zware Piet en ezel de school bezoeken. En zo verdween Louisa Donckers eens in de zak en werd op de rug van de ezel rond de school gereden.

In het zevende en achtste leerjaar kregen we ook huishoudkunde en snit en naad. Op zekere dag
toen we rustig zaten te handwerken bemerkte ik dat op de inkt in de inktpot vooraan in de bank
stof lag. Zonder nadenken wilde ik het stof wegblazen met als gevolg een handwerk vol inkt en
met als resultaat dat ik weer eens naar zuster Marie Claudine in het klooster mocht.
Wie straf kreeg vloog naar het klooster en moest zuster Marie Claudine gaan helpen. Meestal was
dat het koper van de kerk of van het klooster poetsen. Ik heb er héééél veel gepoetst. Gelukkig
was zuster Marie Claudine een heel goed en verduldig mens.
Weet ge ook nog dat we broeken of onderlijfjes in roze of blauwe katoen moesten breien? En
lange kousen, maar dan witte? Dat was in de eerste leerjaren want in de hogere graad was het
lappen inzetten, knoopsgaten maken en babymutsjes en –sokjes breien geloof ik.
(bijdrage van Eddy Nouws, ere-schoolhoofd Sint-Jozefsschool)

In de stille Kempen van Mai Van Gool
In de stille Kempen, op de purpere hei,
een liedje van vroeger dat je nu nog kent,
zingt, 't gaat vanzelf
‘s Morgens vroeg in de heide genieten van
dat bedauwde, die bruingrijze tinten.
Met de ochtendzon komen de zand-paarsgroene kleuren naar boven,
lopen, wandelen, stappen, het is om het
even,
je komt vanzelf 'stilte momenten' tegen
ze doen je dromen, laten je genieten van die
natuur in al zijn pracht
Alleen, met jou, samen, of met velen,
in de Kalmthoutse Heide kom je altijd wel
"stille plekjes" tegen
Gewoon even stilstaan, of zittend in het zand,
je ogen sluiten, genieten van geluiden, de geuren
van de zonnekleuren,
je voelt je nietig, klein in dat grote om je heen,
dat hartverwarmende geheel
Vogelkes horen fluiten, de wind in je haren,
het zand tussen je tenen,
spelen in de natuur geeft je een zalige rustkuur,
een regenboog zien,
een ree verscholen tussen het gras en de bomen
In de Stille Kempen,
op de purpere hei
daar wil ik heel graag zijn,
met jou dicht bij mij
ze doet me danken, bidden: dat vele, dat mooie,
dat stille, mogen minnen
Mai Van Gool
(aquarellen zijn eveneens van de hand van Mai Van Gool uit Achterbroek)

Foto van Stan Wagemans
Stan Wagemans stuurde een foto door
van het gemeentehuis en de omgeving
zoals het er vroeger uitzag. Het gemeentehuis zelf heeft maar een kleine
wijziging ondergaan, wat het uitzicht
betreft, maar de ruimte errond is erg
gewijzigd. Naast het gemeentehuis was
er de jongensschool, deze was er tot
1952, daarna verhuisde deze naar de
Driehoekstraat. Ook het monument ter
ere van de gesneuvelden (H.Hartbeeld) is doorheen de geschiedenis een
paar maal verhuisd. Ik herinner mij deze plaats nog wel. Ik herinner mij nog dat wij in de klas een
week lang het Belgische volkslied, de Brabançonne, van buiten moesten leren zingen en dat met
de medeleerlingen op 11 november moesten gaan brengen. De plaats die je nu op de foto ziet zag
die dag zwart van het volk om de helden van de oorlog te herdenken. Nadien verhuisde dit beeld
eerst naar het kerkplein om dan later nog eens te verhuizen naar de plaats waar het nu staat,
naast de kerk.

