
 
 

 

1935, een wandeling in Heide, de Bezemheide en de Molenbaan 
Als het mooi weer was, gingen mijn ouders ’s zondags veel wandelen. Mijn twee jaar jongere broer 

en ik gingen uiteraard mee. De ouders van mijn moeder en haar jongste broer, die er bakker was, 

woonden in Kapellen. Vaak hebben we de weg hier naar toe afgewandeld en dit niet alleen langs-

heen de spoorweg, maar ook langs de Heidestraat Noord en Zuid. En op de terugweg van Kapellen 

liepen we soms door het domein van Kroonacker tot aan de “Blokskensweg “naar Heide. We de-

den ook verschillende malen een wandeling naar de Bezemheide. Toen stonden er nog niet zoveel 

huizen als nu; het waren meestal kleine woningen, waarvan het dak bedekt was met riet. Bijna op 

alle daken groeiden er vetplanten, de zo geheten “donderplantjes”. Men dacht immers, dat zij de 

blikseminslag konden tegenhouden. Het was er een heel gezellige buurt: op verschillende plaatsen 

zaten groepjes mannen te kaarten en de vrouwen zaten knus samen te breien, te naaien of sim-

pelweg wat te kletsen. De huidige Kapellensteenweg was toen een brede baan, waarlangs aan bei-

de zijden stoere eiken stonden met in het midden een bolle kassei-

weg met er naast een breed fietspad, bestrooid met fijn grint. Het 

is hier, dat ik stamvader Van Eeckelen voor het eerst ontmoette. In 

de Bezemheide woonden nogal wat werknemers bij de NMBS. Het 

viel mij op, dat velen van hen mijn vader eerbiedig begroetten als” 

Mijnheer Verpraet”. Hij leek wel een belangrijk persoon. Ik be-

greep later, dat dit kwam, omdat hij politieofficier was bij de 

NMBS en dus aan velen van hen bekend was. Dit beeld zie ik nog 

steeds voor ogen. Als men rechts over de tuinen keek, had men 

een mooi zicht op een stenen windmolen, een bovenkruier. Moest Bruegel hier gewoond hebben, 

hij zou dit zeker op doek vast gelegd hebben. De allereerste kerk en de windmolen stonden in het 

dorp. We hebben er nog de kapellaan, de Molenstraat en het Pannenhuis aan overgehouden. Na 

1600 verhuisde het centrum met kerk en molen naar het zuiden, waarom weet ik niet. De stenen 

molen dateert van het begin van de 19e eeuw. Daarvoor stond er een Standaardmolen, zoals over-

al in Vlaanderen. Deze van Nieuwmoer sneuvelde in 1944 bij de bevrijding. De eerste molen in de 

Molenbaan werd opgericht door de Abdij van Tongerloo. Aan de andere zijde van deze molen 

stond er een kleine schuur, vermoedelijk uit de 17e of 18e eeuw: zij werd gebouwd met eiken pa-

len en eikenbalken zonder nagels. Wel werden er peggen(wiggen) gebruikt van de vuilboom, ook 

peggenhout genoemd. Op een staande pilaar heeft waarschijnlijk de laatste 

molenaar van de standaardmolen de afbeelding hiervan gegrift. Ik heb dat met 

mijn eigen ogen mogen zien. Er stond toen ook nog een ineen gevallen olie-

pletmolen. De steen, die niet beweegt noemt men een ligger en de steen die 

over de ligger schuift is de loper. De loper van deze historische oliepletmolen 

ligt sinds 1970 in de Kalmthoutse Heide als herinnering aan het ontstaan van 

de Natuurbescherming in Vlaanderen. Zo leeft de geschiedenis verder. Onder-

tussen is het schuurtje ook spoorloos verdwenen. Wandelend door de Molenbaan, in een spoor 

van eeuwen, naar de Beauvoislaan, toen nog “den Heikant”. Het was voor mij een droomwande-

ling, waaraan ik nog steeds met heimwee kan terug denken 
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat) 
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Cafés in Kapellenbos 
We ontvingen een mooi artikel over de cafés in Kapellenbos. Willy De Crom, de zoon van één van de 

cafébazen van Kapellenbos in vroegere tijden, stuurde via zijn zoon Marc ons dit artikel door: 

Louis, ik heb al veel gelezen over 

herbergen en hotels in Heide, 

maar Kapellenbos hoorde ook bij 

de parochie Heide. Aan de Kalm-

thoutsesteenweg tegenover de 

Vijverslei hebben mijn grootou-

ders café Jagersrust uitgebaat: 

Frans Vogels, boswachter van 

Kapellenbos 
 

 

 

We zien op de foto de boswachters-

woning die stond ter hoogte van de 

Franselei en de Heidestraat-Noord. 

Deze woning is al langere tijd afge-

broken. 

 

Op de tweede foto zien we Frans 

Vogels, het is de persoon rechts. 

 

De foto hieronder is getrokken voor 

het café van Frans Vogels, we zien 

Frans links op de foto 

 

 



Heel wat mensen herinneren ongetwijfeld café Jagersrust, waar is de tijd dat we bij Jeanneke Guns aan 

de toog zaten. De geschiedenis van dit café gaat 

ongetwijfeld heel wat verder terug. Het café bestaat 

sinds 1912 (foto hiernaast). De foto daaronder is 

genomen in 1936. In 1942, drie jaar na de dood van 

de grootvader van Willy hebben zijn ouders, Yvonne 

Vogels en Leon De Crom, de zaak overgenomen. Ze 

hebben er 31 jaar café gehouden. Op de foto daar-

naast zien we Leon De Crom achter zijn toog. Foto is 

genomen op 10 april 1955. 

  
Jeanneke Guns heeft de zaak overgenomen in 1974, 

en ze heeft het met veel succes 16 jaar volgehouden. 

In 1993 is de eigendom verkocht aan Lepez-Van Lin-

den. Later aan Oerlemans -Van Gool (den Jooke), Zij 

hebben het café een aantal jaren opengehouden en 

verkocht. Vanaf 2008 en tot op heden is het restau-

rant Rascasse geworden. 

Kapellenbos had nog twee café, dit is misschien min-

der geweten. De zusters van Frans Vogels hielden ook 

een herberg open, gelegen aan de Kalmthoutsesteen-

weg, niet ver van de spoorweg waar vroeger het ben-

zinestation was en waar nu nog een garage is gevestigd. Ook daar stuurde Willy ons een foto van door. 

Ten slotte was er ook in de Korte Franselei nog een café, dat noemde “Den Nieuwen Buiten” 

 

We eindigen deze prachtige bijdrage met een groepsfoto die genomen is voor het café “Den Nieuwen 

Buiten” in de Korte Franselei. Deze foto geeft ons ook een mooi beeld van de klederdracht in die jaren. 



Persoonlijk heb ik maar twee cafés gekend 

in Kapellenbos, dat waren de Jagersrust, 

waar we bij Jeanneke heerlijke tijden be-

leefden, en dan ook het café aan de over-

weg wat er nu nog is en “De Put” noemt. 

Ook dit café heeft een rijke geschiedenis. 

We moeten er van uit gaan dat er toch 

wel wat leven was in de wijk Kapellenbos 

tijdens de vroegere jaren! 
(hartelijk dank Willy De Crom voor deze histo-

rische bijdrage) 

 

“De komme” stond in het Kalmthoutse gemeentehuis! 
In de oude heerlijkheid waartoe zowel Kalmthout, Essen als Huybergen behoorden waren er ook al 
wetten (keuren). Deze werden bewaard in de “komme”. De “komme” was een grote ijzeren koffer 
waarin de “keuren” werden bewaard. Er waren drie sleutels, één was in het bezit van de secretaris 
van de “heerlijkheid” die huisde in Kalmthout, de andere twee sleutels waren in het bezit van 
“eene schepen van Esschen” en “eenen schepen van Huibergen”. Zij moesten alle drie aanwezig 
zijn om de koffer te kunnen openen. Zulke vergadering noemde men “voogdgeding”. Het keur-
boek (wetboek) behelsde drie delen: 1.”oude costumen, usantiën en de landrechten, 2.Ordonnan-
tiën, conditiën en de keuren van Huibergen”, 3. afzonderlijke hoofdstukken en “sekere confirna-
tiën”. Wij sommen voor jullie een paar bepalingen uit het keurboek op: 

-de ziekte onder de schapen moest zorgvuldig bestreden worden, 
zieke schapen liet men niet op de vroente (gemeenschappelijke 
weide) of op de heide. Men moest de dieren van andermans eigen-
dom afhouden. Hengsten moesten aan den toom geleid worden. 
De beesten moesten vergezeld zijn van een herder die achter de 
kudde liep. Verdoold en gevonden vee moest gevat en geschut of 
geborgen worden. 
-niemand mocht graszoden steken op de straat of er putten ma-
ken. Men mocht, zonder toelating, niet wegen over andermans 
grond en er ook niet met dieren overstouwen. Eénieder moest de 
straat onderhouden en opmaken voor zover deze aan zijn erf 
paalde. Men moest steeds het “akkerveken’(draaiboom) achter 
zich sluiten en in goeden staat houden. In mei moeten de beken en 
waterlopen gekuist worden.  
-Zwijnen moeten geringd worden om het wroeten te beletten.  

-Vreemden mogen geen bijen op de heide brengen. 
-maten en gewichten moesten geijkt zijn 
-ten tijde van besmettelijke ziekten moesten bepaalde maatregelen getroffen worden (zie ons 
krantje nummer 21) 
Iedereen was verplicht de bepalingen van het keurboek na te leven met het oog op de goede orde 
en de rust in het dorp. 
Sommige bepalingen uit deze Frankische periode lagen mee aan de basis van de huidige wetgeving 
en soms is dit nog een basis voor rechtsspraak, denk maar aan de regeling rond servitude-wegen 
(doorgang), het reinigen van de grachten, het onderhouden van voetpaden.  
(bron: “Kalmthout door de eeuwen heen” van Jos Vorsselmans, foto van schaapherder Ludo Van 
Alphen, van oorsprong Kalmthoutenaar en schaapsherder in de Antwerpse polder) 
Eén vraag blijft over: zou “de komme” bewaard zijn gebleven, en is ze nog te bekijken! 
 



Sport: Acht van Heide gaat door op 7 augustus 
Nu de corona-maatregelen mondjesmaat 
aan het versoepelen zijn wordt er op-
nieuw aan evenementen gedacht. Het 
eerste grotere evenement dat in Heide 
was gepland was de wielerwedstrijd 
“Acht van Heide” op 7 augustus. Drie 
zaken moesten bekeken worden: -de 
gezondheid van renners, medewerkers 
en bezoekers waarborgen, -het financieel 
plaatje rondkrijgen en ten derde bekijken 
of alles kan doorgaan gelet op de wegen-

werken die rond de kerk plaatsvinden. Vorige week had een eerste overlegvergadering plaats op 
het gemeentehuis met de burgemeester, daar werd het licht op groen gezet. De organiserende 
vereniging VZW Wieka vroeg nog even bedenktijd om alles op een rijtje te zetten en te bekijken 
wat er kon. Na overleg met de aannemer van de werken rondom de kerk en de gemeentediensten 
zette de vereniging gisteren het licht definitief op groen. Als men het financieel plaatje niet echt 
rond krijgt zal er een afgezwakte versie komen maar in elk geval brengt Wieka VZW al een beetje 
ambiance in het dorp op 7 augustus! 
Het programma: 
17u45:  Retrokoers, koersen zoals in de jaren ’60 en ’70 met aangepaste rennersfietsen 
19u15:  Gentlemen-koers  (niet-aangesloten renners) 
Vanaf 17u: ambiance en retromarkt (nog een beetje onder voorbehoud) 
(foto genomen vorig jaar van de jury die tijdens de retrokoers renners, fietsen en kledij beoordeelt) 

Een vraag van Frans Overlaet? 
Dag Louis, hartelijk dank voor uw initiatief dat navolging 
verdient. Ik heb aan Jan Franken gevraagd of hij de da-
tum en de gevolgen kende van het vliegtuigongeluk op 
de Withoefse Heide (tijdens de periode van de cross ). 
Maar misschien weet u er meer over. Hat was tijdens 
een vliegtuigshow georganiseerd op de Withoefse Heide 
waar de organisatoren de heide en het buntgras gladge-
schoren hadden zodat een licht vliegtuigje er kon op 
landen en starten. Ik denk dat het in de beginperiode 
was van burgemeester Pairon. Ik kwam van een wande-

ling terug uit de duinen en zag er juist dat men de piloot uit zijn cockpit haalde. Volgens ik heb 
horen zeggen had hij na zijn stuntlooping bij het landen een onvoorzichtige kijklustige willen ver-
mijden zodat hij te ver geland is en zo zijn vliegtuigje met de neus tegen de heide terechtkwam. Ik 
weet niet of de piloot dood was, in ieder geval is hij bewusteloos weggebracht. Wat is er daarna 
met die man gebeurt? En is er een klacht ingediend tegen X?  Daarna is er nooit meer een vlieg-
meeting geweest. Alleen op het Militair terrein in Kapellenbos werden daarna nog zweefvliegtui-
gen opgetrokken die we boven de duinen hoorden (en zagen) 'miauwen'… 
Een tweede nieuwsgierigheid van mij: De heideschilder en boswachter van Meurisse, Mijnheer 
Schaeken, vertelde me dat hij eens, met medewerking van Stanneke de garde, enkele Engelse 
vliegeniers verstopt had in een moeras in het domein van Meurisse. Maar hoe waren die daar 
terechtgekomen en hoe zijn die daarna kunnen ontsnappen om terug in Engeland geraken? Of zijn 
die door de Duitsers ontdekt …?  
(wordt misschien vervolgd als er lezers zijn die hierover meer kunnen vertellen!) 

 

 

 



Een typisch Kalmthoutse soep, wie kent ze! 
In een kookboek vinden we “Kalmthoutse sla-soep”, iets waar we eigenlijk nog nooit eerder over 

gehoord hadden. Misschien zijn er oudere lezers onder ons die dat al wel kennen maar we vonden 

het toch interessant om dit even toe te lichten: 

Kalmthoutse sla-soep is een Belgische soep die je op 10 minuten kan klaarmaken. Dit roomsoepje 

is lekker, goedkoop en snel klaar. Als je dat voor vier personen wil doen heb je het volgende nodig: 

2 kroppen gewone kropsla, 10 jonge uitjes (niet te groot), 50 gr margarine of twee eetlepels 

olie, anderhalve liter runderbouillon (mogen ook blokjes zijn), 50 gram maïzena, 1 deciliter 

room, 1 eierdooier, peper, zout en eventueel gebakken broodkorstjes. Als materiaal heb je 

ook zeker een passe-vitte (roerzeef) nodig. 

De voorbereiding: 

Haal het hart uit de kroppen sla en haal de donkerste en stugge bladeren weg. Was de sla 

en hak hem in snippers. Snijdt de jonge uien in grote stukken. 

De bereidingswijze: 

Eerst de uien aanstoven (niet laten kleuren) in margarine of olie. Dan de slasnippers 

toevoegen en laten slinken. De runderbouillon eraan toevoegen en even laten doorkoken. 

De soep aanlengen met maïzena opgelost in een scheutje melk. Vervolgens de kokende 

massa door de passe-vitte draaien. Een eierdooier in de soepterrine doen en mengen met 

de room. Beetje bij beetje de warme (niet meer kokende) soep erdoor roeren. Peper en zout 

toevoegen naar smaak. Eventueel opdienen met gebakken broodkorstjes. 

 

Het geturfd Heidekonijn, dat kennen we als Kalmthouts gerecht, maar 

wie had er ooit gehoord van deze Kalmthoutse sla-soep. Ik zou zeggen 

aan het werk en probeer het eens te maken.  

Waarom deze soep Kalmthoutse sla-soep wordt genoemd is voor mij ook 

een raadsel, misschien zijn er culinaire krakken onder onze lezers die 

daar meer over kunnen vertellen.  

Ik ga het alvast eens proberen, en voor zover ik weet staat het op geen 

enkele menukaart in een Kalmthout restaurant, een tip misschien! 
  
 

 

Eerder verschenen krantjes kan je downloaden via www.binkalmthout.be 

http://www.binkalmthout.be/

