
 
 

 

Waarom de Kalmthoutse Heide geen pretpark werd! 
In 1960 werd door de Koninklijke Vereniging voor Natuur-en Stedenschoon de studiegroep 

Kalmthouts Heide en omgeving opgericht. Van deze studiegroep werd ik voorzitter. Het doel hiervan 

was informatie over het gebied te verschaffen door het inrichten van geleide wandelingen en 

voordrachten. Als er problemen waren in verband met de Kalmthoutse Heide moest er gereageerd 

kunnen worden. In de jaren 1963 en 1964 was het dan zover: er doken monstrueuze plannen op 

van toenmalig Burgemeester Pairon. 125.000 handtekeningen werden verzameld in 

samenwerking met alle verenigingen die belangstelling hadden in het Vlaamse landschap. Zij 

werden afgeleverd aan het Ministerie van Cultuur. Zodoende zijn er in de Withoefse Heide geen 

voetbalvelden, tennisvelden, zwembaden, een groot restaurant en woningen gebouwd en 

ontsnapte de Kalmthoutse Heide aan een omheining, waardoor men alleen mits betaling binnen 

kon. Het Van Gansenven zou een speelvijver worden met daarnaast een groot restaurant, omgeven 

door volières zoals in “Het Zwin”. De mede-uitbaters zouden de Belgische Vogelreservaten zijn. Deze 

laatste vereniging werd opgeheven en een 

nieuwe, loyale vereniging, werd opgericht nl. 

de Natuurreservaten. Deze smolt samen met 

“de Wielewaal” tot het huidige Natuurpunt. 

Dit is nu een zeer actieve vereniging, die de 

wind in de zeilen heeft. Rond 1965 werd de 

lokale Cultuurraad opgericht. Als ik me niet 

vergis was Herman Wouters  de eerste 

voorzitter. Ik herinner me André Putzeys, als 

secretaris en waarschijnlijk was ook Louis 

Overlaet  stichtend lid. Als vereniging was 

onze Studiegroep wel stichtend lid. Eind augustus 1968 werd voor de eerste maal “de week van de 

heide” ingericht. Wij organiseerden een tentoonstelling in de lokalen van de Gemeenteschool in de 

Driehoekstraat. Marcel Verbrugge, de eerste Vlaamse natuurfotograaf en natuurkineast bezorgde 

ons een hele reeks foto’s genomen in de Kalmthoutse 

heide. In iedere wijk richtten we een dia-avond in, 

gebracht door amateur fotografen en filmers. Er 

werden voordrachten gehouden, er was een 

ochtendwandeling die zo in de vroegte heel wat 

wandelaars op de been bracht. En ook niet te 

vergeten een fel gesmaakte avondwandeling, wat 

steeds een speciale sfeer met zich meebrengt. Er 

waren ook dag-wandelingen voorzien, waaronder 

deze: De sportieve wandelaars luisteren aan de grens 

met Nederland naar “Louis” uitleg. Wij hadden voor iedere dag een manifestatie voorzien; de 

andere verenigingen deden dit maar één dag. Ons totale bedrag van onkosten bedroeg slechts 6000 

frank. Dit was het laagste bedrag van alle verenigingen. Het fijne van mijn medewerkers was hun 
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spontane, belangloze inzet en die visie was ook 

de mijne. In 1971 volgde er een tweede maar dan wel veertiendaagse van de Heide. Weer werd er 

een tentoonstelling gehouden, maar ditmaal in de schuur van de Markgraaf. Kalmthoutenaar Jef 

Schoofs, fervent imker en initiatiefnemer van het latere Bijenteeltmuseum, opent de 

tentoonstelling, bijgestaan door Louis. ING. van Waters en bossen Willy Van den Broucke neemt 

nog even het woord. De onderwerpen en voorwerpen tentoongesteld in de Markgraaf waren 

dezelfde als deze van de Driehoekstraat in 1968, maar veel uitgebreider dank zij de inbreng van Jef 

Schoofs. Er werden verschillende wandelingen georganiseerd, waaronder een dag wandeling die 

vertrok vanaf “de Klavervelden”, een jeugdherberg (foto hierboven van de oude jeugdherberg “De 

Klavervelden” en van het huidige gebouw, nu Hostel “Stayokay”,genoemd) vlakbij Bergen op Zoom en die 

als einddoel de tentoonstelling op de Markgraaf had. De schoofzakjes werden verorberd op het 

kerkplein in Huijbergen. Er waren ook wandelingen voorzien op de domeinen” De Markgraaf”, 

eigenaar familie Van Ooteghem, “Putse Moer”, eigendom van familie Vanthillo, De “Boterbergen 

“toebehorend aan de familie Carlier en de “Grote Meer” van de familie Cogels. Van al deze eigenaars 

hadden wij de toestemming gekregen, om in hun domein te mogen wandelen. Deze veertiendaagse 

was, mede door het mooie weer, een groot succes. Hierdoor was de toeloop naar de Kalmthoutse 



Heide zeer groot geworden. We besloten GEEN “week 

van de Heide” meer in te richten. Er was toen ook nog geen wettelijk toezicht. Officieel was Jan Van 

Gompel, van Waters en Bossen, toezichter maar hij had alleen recht van spreken in het bos en aan 

de oevers van visvijvers. Maar met tussenkomst en hulp van vier volksvertegenwoordigers: Herman 

Suykerbuyk (CVP), Christiaens ( S.P.), Goemans (V.U.) en Karel Poma, (PVV), slaagden wij er in, om 

op één jaar tijd, een wet te laten goedkeuren, waardoor alle ambtenaren van Waters en Bossen 

toezicht mochten uitoefenen en een proces verbaal mochten uitschrijven in alle gebieden die 

erkend waren als Natuurreservaat. Dit was in een recordtijd door de kamer en de senaat gegaan. 

Wat een goede samenwerking kan bereiken. In de bosgebieden van de Steertse Heide en duinen 

waren grondsjacheraars ijverig geklasseerde percelen bos aan het verkopen. Binnen de kortste 

keren waren er daar wel 25 houten huisjes, soms met wielen eronder want caravans mochten er 

zogezegd staan, opgetrokken. Op dat ogenblijk was grootvader André De Boungne voorzitter van 

de Vereniging van de Vlaamse Notarissen. In de verkoopakte was er sprake van een KB en een MB. 

Ik vroeg hem of de notarissen deze afkortingen wilden verduidelijken bij de potentiele kopers. KB. 

is het klasseringsbesluit en MB is de erkenning als reservaat. We konden Ludo Van den 

Maagdenberg , de toenmalige Burgemeester van Kalmthout, overtuigen om mee te werken. De 

Koninklijke Vereniging voor Natuur-en 

Stedenschoon diende een aanklacht in met 

burgerlijke partijstelling. Verschillende 

advocaten, lid van de vereniging pleitte gratis! 

Alle eigenaars werden veroordeeld tot afbraak 

van hun gebouw en de afsluiting en dit binnen 

de drie maanden. Deze uitspraak werd 

opgevolgd en het beschermde gebied was terug 

woningvrij. Al deze gronden werden opgekocht 

door de Vlaamse Gemeenschap en aan het 

reservaat toegevoegd. Dank zij mijn vele 

meewerkende vrienden werden overtredingen 

vlug aangegeven en positief opgelost. 1970 was het jaar dat in Europa het 

“Natuurbeschermingsjaar” werd uitgeroepen. Amerika zou twee jaar later volgen. In Kalmthout 

werd toen een groencomité opgericht, waarvan Adriaan Van Hooydonck  de eerste voorzitter was. 

Als leden herinner ik me Herman en Bie Wouters, Jef Schoofs, Mon Kennis (was 50 jaar lang 

secretaris van de toeristische dienst Kalmthout en Brecht, hij deed dit na zijn uren en gratis), Dokter 

De Creé en echtgenote, en ikzelf. De eerste jaren vergaderden we in de woning van Jelena en Robert 

De Belder. We kregen dan steeds een onbespoten appel. Onder het impuls van het comité werden 

er in enkele straten bomen geplant, onder andere in de Heibloemlaan en Verbindingstraat, toen viel 



deze straat nog volledig in de gemeente Kalmthout. Nu valt zij voorbij de Achterstehoevestraat 

richting Essen onder Essen. Jaarlijks werden er ook op de Natuurbeschermingsdagen streekeigen 

boompjes en struiken verkocht op het plein voor het station van Heide. Bie Wouters ontwierp het 

embleem en was vele jaren secretaris. Later werd de Heer Paenen voorzitter, gevolgd door ene Heer 

Van Reeth. Het groencomité was het impuls tot het ontstaan van de gemeentelijke groendienst. Zij 

heeft nu een uitgebreide taak en is een voorbeeld voor andere gemeenten. Het groencomité had 

geen nut meer en is stilletjes aan uitgedoofd. 
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat) 

Twee broers uit Heide uitgezonden voor een missie! 
Naar aanleiding van een klasfoto, eerder 
verschenen in dit krantje, waar ook Guido Van 
Rompaey op afgebeeld stond kregen we een 
bijdrage op de redactie over de broers Guido en 
Jan Van Rompaey. Beide waren bijzondere 
persoonlijkheden die vooraleer zij op avontuur 
vertrokken, in Heide hebben gewoond. De 
auteurs van deze bijdrage, de neven en nichten: 
Jo, Mia, Paul en Rita Van Rompaey, zijn nog zeer 
gehecht aan de parochie van Heide en zijn blij om 
ze in deze Allerzielentijd te gedenken dank zij 
“Heide vertelt”. Op de foto hiernaast zie je beide 
broers als misdienaars in het gezelschap van hun 
ouders. Lees maar mee! 
Nonkel Guido Van Rompaey   
Hij is geboren op 24 maart 1936 in Mortsel. Heeft 

de lagere school gedaan in Heide en zijn middelbare studies gedaan in het college in Essen. Hij werd 
Benedictijn in de abdij van Affligem en kreeg er de kloosternaam ‘Dom Willibrord’. Is er priester 
gewijd in 1961. Hij is in 1962 als missionaris naar Noord-Transvaal in Zuid-Afrika vertrokken. In 1973 
stichtte hij daar samen met een collega een abdij, de ‘’Saint Benedict’s Abbey’’, in Subiaco (Molepo). 
In dat gebied golden geen apartheidswetten zodat de abdij voor blank en zwart toegankelijk was. 
Van 1989 tot 1999 was hij abt van de abdij. Dat was een moeilijke periode voor hem. Hij kreeg ook 
te maken met het toenemende verzet tegen de apartheidswetten. Ook binnen in de abdij verliep 
niet alles van een leien dakje. Hij gaf in 1998 zijn ontslag en vertrok naar de abdij van Inkamana, 

Zuid-Afrika, waar hij een bouwproject voor aidskinderen 
realiseerde. Hij leed ondertussen aan diabetes en hoge 
bloeddruk wat hem al op 66-jarige leeftijd fataal is 
geworden. Hij is op 5 november 2004 overleden in 
Mandeni en begraven op het kloosterkerkhof van de 
abdijkerk in Inkamana, Zuid-Afrika. Hij kwam af en toe over 
naar België en had dan steevast allerlei Afrikaanse cadeaus 
bij. In Zuid-Afrika is hij “bekeerd” tot het rugby, wat hij een 
fantastische sport vond. Hij heeft ons ooit ook een rugbybal 
cadeau gedaan. We herinneren ons hem als een 
beminnelijke man met zijn onafscheidelijke pijp. Zijn 
nagedachtenis aldaar getuigt: Dom Willibrord was een fijne 
man die zachte goedheid uitstraalde, een vurig priester, 
een gedreven missionaris. Wat hij deed, deed hij met heel 
zijn hart. Of hij nu pastoor was in Zuid-Afrika, of tot abt was 

aangesteld in de Subiaco-abdij die hij tot bloei had helpen brengen, … of zijn veelzijdige talenten 
uitdeelde te Inkamana, retraite of recollecties predikte … of een bouwproject realiseerde voor 
aidskinderen, steeds gaf hij zich met heel zijn ziel aan de taak die hem werd toevertrouwd. Christus 



en een missionaris hebben iets bijzonders met elkaar, en, in de persoon van de aidskinderen bleef 
Zijn lokstem doorklinken. Het was de wens van Abt Van Rompaey, in zijn geliefd Zuid-Afrika te 
mogen sterven en God heeft hem die gunst verleend. Met zijn vriendelijke glimlach kijkt hij nu op 
ons neer en spreekt voor ons ten beste. (op de foto abt Guido Van Rompaey in gezelschap van zijn zussen 
Paula (links) en Mia (rechts)) 

Nonkel Jan Van Rompaey, broer van Guido 
 Hij is geboren op 15 oktober 1938 in Mortsel. Heeft de lagere school gedaan in Heide, en de 

middelbare studies in het college in Essen. Hij is daarna 
rechten gaan studeren aan de K.U. Leuven, waar hij in 
1964 de diploma’s van Doctor in de Rechten en 
licentiaat in het Notariaat heeft behaald. Hij heeft een 
15-tal jaar als advocaat gewerkt in een 
advocatenkantoor in Antwerpen. Hij is daarna, dus op 
latere leeftijd, naar het groot seminarie gegaan en 
priester geworden. Heeft zich gespecialiseerd in 
kerkelijk recht, eerst aan de K.U. Leuven in de jaren 80 
en later in Rome, waar hij zijn diploma heeft behaald in 

1993. Hij heeft verschillende jaren gewerkt op de Kerkelijke Rechtbank van ’s-Hertogenbosch 
(Nederland). Daarna werd hij pastoor in Gestel (Berlaar) van 1990 tot 2017. Hij was een keiharde 
werker die tot enkele dagen voor zijn dood, op 78-jarige leeftijd, nog zeer actief was als pastoor in 
Gestel (Berlaar). Hij had daar ook al gezorgd voor de restauratie van het prachtige St.-
Lambertuskerkje. Het was het populairste kerkje van de regio (15de eeuw). Hij is er in geslaagd om 
in Gestel een zeer levendige parochie uit te bouwen waar de kerkdiensten stampvol zaten. Hij 
celebreerde er vier missen per WE. Hij heeft er vele huwelijken ingezegend en kinderen gedoopt. 
Hij was een creatieve geest die de plaatselijke processie opnieuw tot leven bracht en mosselfeesten, 
rommelmarkten en St.-Hubertusfeesten organiseerde ten voordele van de parochie en van goede 
doelen. Hij is onverwacht overleden op 11 juli 2017 ten gevolge van een hersenbloeding. Hij ligt 
begraven op het kerkhof van het St.-Lambertuskerkje in Gestel.  

Omleiding naar de Royerssluis 
Lezer Bob Autrique stuurde ons 
een foto van het kruispunt 
Kalmthoutsteenweg/Sint Jans-
straat op de Wildert. Aan de 
overweg is NMBS werken aan het 
uitvoeren en een omleiding werd 
voorzien. Toch moet het zijn dat 
de plaatser van deze borden de 
omgeving niet zo goed kent. Er 
werd een omleidingsbord 
geplaatst wat verwijst naar de 
Royerssluis in Antwerpen. Vanuit 
de Wildert toch nog wel een stukje 
te rijden vooraleer je daar bent! 
Oh..ja, de richting is wel juist! 

 

Op paddenstoelen verkenning! 
We zijn misschien al een beetje te laat met deze info, het paddenstoelenseizoen heeft dit seizoen 
wellicht zijn hoogtepunt al gekend. Er groeiden er heel wat dit jaar waaronder zeer mooie 
exemplaren. Toch is het altijd uitkijken wanneer je overgaat tot het plukken van paddenstoelen. In 
de eerste plaats mag dit niet overal zo maar gebeuren maar er schuilt nog een andere groot gevaar 



en dat is het feit dat er zowel giftige als eetbare paddenstoelen in de natuur 
te vinden zijn. Het is 
niet altijd duidelijk 
(zeker voor een niet 
kenner) welke de 
eetbare en welke de 
giftige paddenstoe-
len zijn. Lezer Bob 
Autrique, zelf een 
fervent liefhebber 
van natuurwande-
lingen, stuurde ons een interessante tip. Door de app “obsidentify” te 
installeren heb je een magnifieke app om paddenstoelen, planten, enz. 
onmiddellijk te herkennen. 

De Bin’s en de sociale cohesie: 
Ook het krantje dat je nu leest en gegroeid is uit het begrip “buurtinformatienetwerken (BIN’s)”is 
een vorm van sociale cohesie. Dit begrip, de sociale verbondenheid, is één van de voornaamste 
aandachtspunten binnen een BIN. Maar waarom daar zoveel nadruk opleggen? Het promoten van 
meer sociale cohesie kadert in het plan om inbraken in woningen te voorkomen. Als we even 

teruggaan naar pakweg 40 à 50 jaar 
geleden dan was deze vorm van sociale 
controle een normaal begrip. Was er 
iets verdachts in de straat, ook al 
stonden sommige woningen ver van 
elkaar, dan had altijd wel iemand iets 
gezien. De woningen waren meestal 
ook niet verlaten, moeder, de 
huisvrouw, was meestal aanwezig. In 
de moderne samenleving is dit alles 
heel erg gewijzigd. Ook al staan de 
woningen dichter en dichter bij elkaar 
toch wordt er veel minder opgemerkt. 
Enerzijds klopt het wel dat vele 
woningen tijdens de dag onbewoond 

zijn maar anderzijds is er ook veel minder aandacht voor de handel en wandel van de buren. In 
sommige straten, ook in Heide, kennen buren elkaar niet of nauwelijks, laat staan hun handel en 
wandel. Heel wat mensen vinden dit ook niet meer belangrijk en besteden daar geen aandacht aan, 
sommigen vinden dit zelfs helemaal niet noodzakelijk. Om een voorbeeld te geven: morgen stopt er 
een vrachtwagen bij je buur en je ziet de inboedel inladen, jij denkt de buren zijn aan het verhuizen, 
in de praktijk wordt het huis leeggeroofd. Dit is misschien een extreem voorbeeld maar het geeft 
aan dat dit zou kunnen als je helemaal niets afweet van je buren. Vandaar dat binnen het BIN de 
sociale cohesie sterk wordt gepromoot. Het moet niet altijd gaan over het leeg roven van woningen. 
Wat te zeggen als bij je buren het alarm in werking gaat en je blijft passief toekijken, het kan anders 
wanneer je de buren onmiddellijk weet te bereiken en je dit kan melden. Wat als je plotseling bij je 
buur iemand in de tuin ziet lopen, en er geen aanwijzingen zijn dat het om werken of dergelijke gaat, 
en je weet je buren niet te bereiken om dit te melden. Uiteraard, en dat moet je ook zeker doen 
wanneer je iets verdacht vindt, kan je de politie bellen. Maar als je een goed contact hebt met de 
buren kan je ze ook even verwittigen of informeren. Het gezegde “beter een goede buur dan een ver 
familielid” is in het kader van het voorkomen van inbraken of andere voorvallen meer dan waar!  
(foto genomen tijdens BIN-café 2019 waar ook gelegenheid werd gegeven aan buren om elkaar beter te leren 
kennen) 

 



Rond 1944 beleefde men in Kalmthout de feestdagen zo! 
Destijds verlieten de mensen zelden hun dorp. Zij bleven thuis en zochten daar, of in de naaste 
omgeving hun verzet. Toen, meer dan thans, kwam het samenhorigheidsgevoel tot zijn recht en was 
daardoor het gemeenschapsleven er hechter. Tegen de avond, na volbrachte dagtaak werd er 
“gebuurt”; des winters bij den haard; des zomers aan den slootkant. Als een gulden draad liepen de 
feestdagen, met daaraan de geplogenheden, door het jaar. Met nieuwjaar begon het. De jeugd 
echter kon zolang niet wachten en was er daags tevoren, op oudejaarsdag, al op uitgetrokken om 
van deur tot deur te gaan zingen: 

“”Hier woont nog wel een goede vrouw, die nog wel wat geven zou. Lang mag ze leven, veel 
mag ze geven, honderd jaar op dezen dag hoop ik dat ze leven mag. Ja, ja ’t is waar, ‘k wens 
u nen zalige nieuwejaar”” 

En ze kregen hun zakken vol noten, appelen, koeken en centen. Bleef er hier en daar een deur 
gesloten dan klonk het onmeedogend: 
 “”hoog huis, laag huis, daar zit een gierige pin in huis”” 
Ook de groteren wachtte niet maar gingen s’ avonds van huis tot huis met de “rommelpot”: ’n potje 
waarover een stuk varkensblaas was gespannen en waardoor een rietje stak. Door het rietje op en 
neer door het vlies te trekken verkreeg men een eentonig gebrom. Daarmee werd begeleid: 

“”wij komen hier met ons gebreken, den Heilige Jozef die woont hier, wij komen hier een pijp 
aansteken en drinken een glaasje bier. Met alle tijden, kom ik u verblijden en daarom wens 
ik u nen zalige nieuwejaar””” 

Niet alleen de jeugd, maar ook de ouderen waren op tijd begonnen, want zij hadden 
“van ’t één jaar op ’t ander” gedaan en bij een lekker glaasje, met kaartspel en 
gekout, den tijd gekort. Op nieuwjaarsdag klonk overal  ’n zalig nieuwjaar. Op 
verloren maandag, den eerste maandag na Driekoningen, werd er hier en daar 
geteerd met worstenbrood. Op 17 januari ging men ter bedevaart naar “Sint 
Antonius met het verken” te Achterbroek. ’n Drukke begankenis waarop hele en 
halve varkenskoppen werden geofferd, die 
ten bate van de kerk, na de hoogmis, bij 
opbod verkocht werden. Met Lichtmis 

wijdde men de kaarsen in de kerk en kregen de leden van de 
kerkenraad een gewijde kaars mee naar huis. Dan kwam 
“vastenavond volle buik”. Men deed zich nog eens flink te 
goed aan pannenkoeken en wafels. De lange vasten stond 
immers voor de deur! In de kerk had dan het 
veertigurengebed plaats. Langs de straat ontmoette men 
wel een paar “vastenavondzotten”. Op één april zet men de 
zotten op den dril en stuurden men kinderen en onnozelaars 
om boonstakenzaad of muggenvet. Met palmzondag werd in 
de kerk palm gewijd. Dan ging de palmprocessie rond het 
Roggebos. Gewijde palm werd eerbiedig bewaard om alle onheil van de woning af te weren. De 
boer “palmde” zijn koren: stak op de vier hoeken van het korenveld een takje, dat bracht zegen. De 
klokken van Rome trokken er op Witte donderdag al vroeg van door een keerden weer op 

paaszaterdag. Zij brachten wat mee voor de 
kinderen: gekleurde chocolade of suikeren eieren. 
Bij het eerste klokkengelui die morgen vonden de 
kleintjes hun deel wel in de bloemstruiken van de 
tuin. Op één mei leggen alle vogeltjes een ei! En bij 
of op de woning van bejaarde jonge dochters werd 
en ’s nachts tevoren “een mei gezet”: een flinke 
strovent! Knechten en meiden verhuisden op den 
eerste dag van mei. In mei toog men te voet of met 
de huifkar naar Scherpenheuvel ter bedevaart met 



oponthoud in Herentals en keerde men niet zonder bedevaartvaantje weer. Op de zondag na 
Sacramentsdag trok de processie naar de kapel van het dorp. Sint Jacob is daarvan de patroon. Zijn 
feestdag, 25 juli, stelt de klein kermis in het dorp. Te Nieuwmoer spreidden, ter dier gelegenheid, 
de gildemannen hun vaandel uit op de grond en lieten de priester met het H. Sacrament daarover 
stappen. Wanneer in augustus de laatste kar boekweit geladen stond op den akker werd deze met 
groene takken getooid en helmde het uit de mond der kinderen die daarop hadden plaatsgenomen: 

“”meie, meie, de karre. De vrouwen die bakken den koek, de koek die wou niet rijzen, ze 
gooiden hem al in den hoek. Ze raapte hem daar weer oep. Ze zien de meisjes kijken, van 
verre door het glas, ze zouden niet bezwijken, als hij er niet bij en was. Hooi, strooi, 
boekerdefooi, boekerdekaf, t ‘ avond is de boekert af”””. 

De grote kermis kwam op den eerste zondag van oktober. Dan werd de “haan gereden”. De 
kerkzangers vierden Sint-Cecilia op 22 november en hun teerfeest viel rond die datum. Met Sint-
Niklaas, 6 december, stellen de kinderen hun nest en de goede sint zorgt voor de rest, want: 

Als Sinterklaas rijdt over ’t dak, dan zeggen de pannekens: krak! Hij gooit wat noten door de 
schouw, voor mij en ook voor jou”” 

Op 13 december is het Sint-Lucie te Nieuwmoer. Deze begankenis duurt een volle week en veel 
Nederlanders bezoeken op die dagen de parochiekerk aldaar. Sint-Lucie wordt voornamelijk 

aangeroepen tegen keelontsteking. Sint-Thomas, de 
ongelovige, hier “den onnozele”, vierde men op 21 
december. De kinderen sloten ouders en meesters 
buiten en openden niet voordat deze wat beloofd 
hadden. Dan kwam de zoete kerstnacht met de 
heerlijke middernachtmis en het traditionele 
stalleken. Den oorlog 14-18 voerde de kerstboom in. 
En nog veel meer was er!! Weer naderde nieuwjaar en 
opnieuw spon zich dezelfde draad van frisheid en 
vroomheid door het volgende jaar. Niet alle gebruiken 
zijn, jammer genoeg bewaard gebleven. 

(verhaal uit het boek “Kalmthout door de eeuwen heen” van Jos Vorsselmans met foto’s van een 
rommelpot, Sint Antonius, een bedevaarts-vaantje van Scherpenheuvel en de kerststal van de 
Landelijke gilde die jaarlijks aan het gemeentehuis wordt geplaatst) 

 
 

 

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

http://www.binkalmthout.be/

