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6 december 2020

Heide vertelt!

oni

Dit weekend feest voor de kinderen!
Het zal er allemaal een beetje
anders aan toegaan maar de
kinderen zullen dit weekend in hun
nopjes zijn. De Sint en Piet zijn in
het land en hebben voor iedereen
wel wat bij om in het schoentje te
droppen. Jaarlijks brengt de Sint
ook een bezoekje aan de SintJozefsschool in Heide en daarvoor
gebruikte hij telkens de trein. Ook
dit jaar moest dit alles anders
georganiseerd worden. Ook de Sint
en zijn Pieter moeten corona-vrij
werken! Opvallend was ook dat de
Sint en Piet deze week hun
opwachting maakten in de
Canadezenlaan waar zij een bezoek brachten aan de Gemeenschapsschool!

Klaar voor koning winter!
Winter, niet echt mijn favoriet seizoen, hoewel ik besef dat de kringloop van de seizoenen een orde
en een doel heeft. Ooit was ik tijdens deze maanden in Spanje en ik miste de frisse koude en het
uitgesproken landschap. Ik zou me niet echt gelukkig voelen in een land met weinig seizoenen, het
lijkt me monotoon en onfris, als een oude slaapkamer die niet genoeg gelucht wordt. Ik heb respect
voor de winter, en doorleef hem samen met de wezentjes hier in het bos. Zodra de koude komt en
de dagen korter worden, ga ik samen met hen in een soort van winterrust. De boost van energie die
ik bezit in de zomer sijpelt weg en ik zak weg in een sluimertoestand met af en toe actieve piekjes
als de dag zich er toe leent of als de wereld aan mijn deur klopt. ‘Net zoals de eekhoorns’, bedenk
ik met een glimlach. De familie rode eekhoorns
die tijdens de warmere dagen door het bos
struinen zie je nu enkel maar op mooie dagen.
Dan zijn ze actief op zoek naar hun verborgen
wintervoorraad om zich na die inspanning terug
te trekken in hun knus bolvormig nestje waar ze
terug gaan dutten, met hun pluimstaart als
dekentje geplooid. Hier is het net zo, hoewel ik uiteraard geen pluimstaart bezit en me moet
behelpen met een fleece-dekentje voor de knapperende haard. Ook mijn voedingspatroon wijzigt
zich steeds tijdens de wintermaanden, weer iets dat weerspiegeld wordt bij de bosvrienden, want
heel wat gevleugelde vrienden zoals de koolmees, de pimpelmees of het roodborstje zie je
overschakelen naar een meer werelds menu van de nootjes, zaden en vetbollen op de voederplank.
Ze hebben deze vetrijke voeding nodig, want de koude kan onverbiddelijk hard zijn voor deze tere
doch kranige wezentjes. Mijn eigen excuus om over te schakelen op een rijkere voeding is meer
psychologisch getint, vrees ik, maar elk jaar betrap ik mezelf dat met de koude en korte dagen ook

de trek in ambachtelijke speculaas en marsepein tussen de roggeboterham toeneemt. Ik kan er niet
aan weerstaan. Het gevolg is dan ook niet weg te steken en het laagje zacht rond de buikstreek
groeit elke winter, om dan in de zomermaanden terug wat weg te smelten. De vogeltjes hebben
nood aan dat vetlaagje, ze verbruiken héél wat energie om hun lichaamstemperatuur op peil te
houden en doen dit geheel onafhankelijk. Zij liggen niet wakker van eventuele stroompannes, maar
zoeken steun bij mekaar en hokken samen in de nestkastjes zodat hun lichaamswarmte verdeeld
wordt en ze gezamenlijk de winternachten overwinnen. Ik zie mezelf dat nog niet doen… Jeetje…
Gisteren nog zag ik een winterkoning wegduiken
in het piepklein nestkastje met aanvlieg-gat op
zijn maat. In feite had ik de kastjes in de herfst
moeten schoonmaken maar dat is een klus die ik
uit het oog verloren heb. Verleden lente heeft
mijnheer boomklever me nochtans héél
uitdrukkelijk op mijn plichten als 'huisbaas'
gewezen en ben ik op de ladder gekropen om hun
nestkastje eens grondig te reinigen. Het was
nodig: het zat tot de nok toe vol! Dat ik dit
eigenlijk eerder had moeten doen werd me duidelijk toen ik al krabbend de jeukende builen van de
talloze vogelvlooien op mijn huid ontdekte, maar de serenade die vader boomklever me gaf als dank
voor het schoonmaken van hun woonst was al dat gekrab dubbel en dik waard! Binnen het uur
waren ze vlijtig bezig aan het herinrichten van hun woning en werd zelfs hun gepersonaliseerde
ingang gerestaureerd met nieuwe specie. Het is ook voornamelijk met mijn vogelvrienden in
gedachte dat ik deze herfst een vijftigtal plantjes gemengde haag heb aangekocht (via een actie van
de gemeente en Bosgroep Antwerpen Noord) met daarin Gelderse roos, éénstijlige meidoorn, vlier,
spork en brem. Deze net aangeplante haag is nu nog een zielige verzameling van stokjes maar gaat
straks hopelijk uitgroeien tot een paradijs voor vogels en insecten. Ik verwacht er veel van! Mijn
stukje bos wordt sowieso meer en meer een toevluchtsoord voor fauna en flora hier in de wijk. Het
is een taak die ik op me genomen heb en die, zonder melig te willen doen, mijn belangrijkste reden
van bestaan is geworden. Tijdens de wintermaanden wordt het me steeds ook meer duidelijk hoe
klein dit toevluchtsoord voor hen is. Het bladerdek van mijn loofbomen kan me in de zomer nog de
illusie geven van grootse onzichtbaarheid, maar zodra de bomen naakt staan te rusten, zie je de
kerstverlichting en de daken van de talrijke buren om ons heen. Het bos verdwijnt stilletjes, en
ondanks alle pogingen om dit te verhelpen, is dit een tendens zoals de opwarming van de aarde:
haast onomkeerbaar. Ik was zeven toen mijn grootvader me de eerste keer mee nam naar het bos
en ik besefte toen al héél goed dat deze aankoop de deur zou openen naar een heel belangrijk
hoofdstuk in mijn leven. Het was liefde op het eerste gezicht. Ik voel me dan ook steeds meer
verbonden met het kloppend hart van mijn boswezens en de communicatie die we woordeloos
voeren wordt steeds magischer. Ik begrijp hen, en volg hun wensen op en zij belonen mij met een
vertrouwen dat ik nooit zal beschamen.
(bijdrage van Carine Schelkens met foto’s van een eekhoorn en een winterkoninkje)

Kalmthout in vroegere eeuwen (vervolg)
Tussen Achterbroek, Kalmthout dorp en Kalmthout Centrum lag een groot moeras. Het woord
“Broek” stamt af van het Frankisch en betekent “moeras” of “ven”. We vinden in dit gebied ook de
naam “Foxemaat” terug. Dit is ook zo’n oude naam en betekent een moeras met veel struikgewas
in. Daarin groeiden verschillende soorten wilgen, els, gagel, met daar weer tussen riet en grote
lisdodden. Ook bloemen zullen hier wel tussen gegroeid zijn, zoals moerasspirea, kattestaarten, gele
irissen, waterlelie. Dat dit moeras daar ontstaan is, komt omdat er geen natuurlijke afloop was. De
sloten werden nooit gekuist en na flinke sneeuwval in de winter verhoogde het smeltwater de

waterstand. Denk hierbij ook aan “de Maatjes”, dat is zo’n zelfde landschap. Via de Zwanenberg
komt men aan “het Handelaar”. Ook deze naam wordt foutief geïnterpreteerd. Hier maakt de
afvoerbeek ”de kleine AA” een bocht. Dat is de reden, dat het water hier lager stond, omdat de
bedding hier breder was. Op deze plaats in het bos ontstond er een doorwaadbare plaats, die, weer
de Franken, de naam “Laar” toekenden. Vroeger sprak men misschien van “de Laar” in plaats van
“aan het Laar”, dat in de volksmond als aandelaar klonk. Iemand heeft er later nog een “H” voor
gezet en werd het Handelaar. Dat was aanvaardbaar, maar fout! In de Nieuwmoer hebben ze van
“de”Blick, Blickstraat gemaakt. In het rietmoeras groeiden ook allerlei wilde grassen van
verschillende soorten en deze werden door de koeien en paarden zeer gegeerd. Bij lage waterstand
kon men te voet langs de Foxemaat naar de
Brasschaatsteenweg en zo naar Achterbroek. De
Vroente van de oude dorpskern lag ± tussen de
Nieuwe dreef en de Kastanjedreef aan
weerszijden. Op de Vroente mochten de
inwoners, wier ouders in de dorpskern geboren
waren hei maaien, plaggen, steken, zand wassen
en dit alleen voor eigen gebruik. Op het weiland
aan de overzijde van de Kastanjedreef werd
waarschijnlijk turf gegraven door de bewoners, maar ook voor eigen gebruik. Hierdoor ontstond een
groot ven. De oudste benaming is Swart ven, later Peter Smitven. Bij een bezoek aan Drente heb ik
gezien, dat, wanneer de onderste turflaag afgegraven wordt, deze koolzwart ziet. Dan denk ik bij
ons aan het Swart ven, als daar de turf afgegraven is; langs de Kastanjedreef loopt de zwarte beek
langs de zwarten Heuvel; deze oeroude namen krijgen terug een waardevolle betekenis. De
Putsesteenweg was er toen nog niet evenmin als de Achterbroeksteenwg; zij werden door Napoleon
aangelegd. Ook de spoorweg was er niet. Sinds ±1854 lag die er wel, maar zonder stopplaats in
Heide. Toen grootvader Meurisse zijn villa rond 1920 bouwde op de historische weg van Kalmthout
naar Putte, versperde hij de toegang
tot de wegenis naar de villa van de
erfgenamen
van
kunstschilder
Lamoriniere. In 1911 werd er in Heide
een station gebouwd. Daarom liet
grootvader een dijk aanleggen
doorheen de Putse moer. Die dijk sloot
aan op een weg, die uitkwam aan het
“Keienhof”. In de buurt van het
driehoekig plein van Kalmthout liggen
volgende
straten:
Drieskenslei,
Kapellaan en Molenlei. De eerste
molen van Kalmthout stond hier. Het
was een Standaardmolen. De hoofdconstructie bestond uit hout van de Zomereik. Alhoewel er toen
nog geen technische scholen bestonden, zit deze molen vol technische snufjes. Met zeilen op de
wieken vangt men de wind op en krijgt men de energie, om van alles te laten bewegen via wielen
met tandraderen. Met een lange sterke staart langs buiten wordt hij verankerd aan een paal.
Vooraleer de molenaar kan beginnen werken, moet hij de wieken in de wind zetten vooraleer de
zeilen vast te maken op de wieken. Met een ander systeem kan hij de zakken met graan ophijsen
tot bij de molenstenen. De onderste beweegt niet en wordt ligger genoemd. De bovenste heeft
smalle voren, waarlangs de bloem naar buiten komt en in een trechter valt, waaronder een
bloemzak hangt. Om verschillende graansoorten te malen, gebruikte men verschillende stenen en
om ze te verwisselen, had men verschillende ingebouwde systemen. Het heeft lang geduurd eer de
kapel een volwaardige kerk werd. De naam “Dries” is weer zo’n oude naam voor een nogal vochtige
grond, waarop rijkelijk gras groeide; om de dieren zwaarder te laten worden, liet men hen hierop
grazen. In Kalmthout hebt ge ook nog de Ganzendries en in het Noorden de “Groenendries”. Volgens

mij is de weg naar de “Kalmthoutse Hoek“ ook een oud karrespoor. Vanaf de 12e eeuw tot het
Verdrag van Munster in 1648, vormden Essen, Kalmthout en Oost Huijbergen een heerlijkheid.
Kalmthout bezit in haar archief een kist, waarin de documenten van deze Heerlijkheid werden
bewaard. Als de documenten geraadpleegd moesten worden, waren er drie schepenen nodig, die
moesten tekenen. Ze hadden elk een sleutel van een zeer ingewikkeld slot en moesten samen
aanwezig zijn, om een positief resultaat te bekomen. Deze Heerlijkheid bezat op een duin een plaats,
waarop een galg en rad stond. Deze bevond zich langs de weg naar de Wildert langs de linkerkant.
Men heeft langs beide zijden de weg afgegraven, om de nieuw gemaakte vesting rond Antwerpen
met grond te bedekken. De bakstenen waren gebakken in Heide en Kapellenbos. Dit alles gebeurde
rond 1860. Toen werd ook het geraamte van de laatst veroordeelde opgegraven. Rond 1600 werd
het centrum verlegd naar de plek, waar het nu is. De nieuwe kerk kwam hier, samen met een nieuwe
pastorij. De molen kwam hier en werd rond 1800 vervangen door een stenen bovenkruier. Ook de
school verhuisde mee. De bewoners van het “dorp” weigerden halsstarrig in het “centrum” naar de
mis te gaan en dit begin 1600. Jean Bastiaensen schreef een prachtig historisch boek over onze
gemeente.
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat met foto’s van een kudde met schaapsherder in de
Bezemheide, Putse moer met de villa van Meurisse)

Wat zijn de gevolgen van corona? (ingezonden door Frank Couscheir)
- De aardappelboer zit in de puree.
- De tandarts trekt niet langer.
- De elektricien kan de spanning niet meer aan.
- De piloot zit aan de grond.
- De exporteur voert niets meer uit.
- De kweker zit op zwart zaad.
- De kapper zit met de handen in het haar.
- De kroegbaas is het allemaal goed zat.
- De gids is het noorden kwijt.
- De reisleider komt er niet meer uit.
- De stratenmakers staan op straat.
- De zwemleraar gaat kopje onder.
- De winkelier heeft er geen boodschap aan.
- De opticien ziet het niet meer zitten.
- De treinmachinist is het spoor bijster.
- De postbode is erg bezorgd.
- De wielrenner kan niet meer rondkomen.
- De imker is er niet bij.
- De uroloog is pissig.
- De discjockey draait door.
- De fruitkweker is niet meer te pruimen.
- De accountant rekent nergens meer op.
- De loodgieter staat het water aan de lippen.
- De toiletdame zit in de shit.
- De voetballer heeft geen doel meer.
- De brandweerman is uitgeblust.
- De inpakkers kunnen wel inpakken.
- De behanger heeft geen rol meer gespeeld.
- De rijinstructeur is de weg kwijt.
- De cardioloog hierbij komt het “hart” aan.
- De cartoonist ziet geen tekenen van herstel.
- De oorarts vindt het ongehoord.
- De baggeraar vindt het bagger.
- De dermatoloog voelt het tot in zijn darmen.
- De diëtist wordt aan het lijntje gehouden.
- De frezer heeft niets meer te vrezen.

- De mijnwerkers zien het donker in.
- De astroloog kan het toch uitleggen.
- De bloemist ziet het alles behalve fleurig in.
- De taxichauffeur heeft geen bestemming meer.
- De kleermaker is de draad kwijt.
- De verpleegkundige ziet geen verband meer.
- De apotheker slikt een bittere pil.
- De prostituees gaan niet meer van bil.
- De kapitein zit op een zinkend schip.
- De fietsenmaker is de trappers kwijt.
- De groenteboer kan het niet verkroppen.
- De houthakker legt er het bijltje bij neer.
- De osteopaat loopt de benen van onder zijn lijf.
- De pedicure heeft geen poot om op te staan.
- De gedetineerden zien het met lede ogen aan.
- De buschauffeur volgt de lijn niet meer.
- De leerkracht krijgt het niet meer uitgelegd.
- De stuurman staat niet meer aan het roer.
- De schooldirecteur leidt nu niet, maar lijdt.
- De nagelstyliste heeft geen nagel om aan
haar … te krabben.
- De boswachter ziet door de bomen het bos niet
meer.
- De slager weet niet meer welk vlees hij in de
kuip heeft.
- De dokter is er doodziek van.
- De cipier kan niet meer anticiperen.
- De wandelaar gaat het hoekje om.
- De pastoor houdt de kerk in het midden.
- De boogschutter weet niet meer van welk hout
pijlen te maken.
- De advocaat is ten einde raad.
- De belegger heeft geen opties meer.
En WIJ...?
Wij blijven in ons kot en houden de moed
erin. !!!!!

Heide vertelt in de pers!

Naar aanleiding van dit artikel heb ik toch even gecorrespondeerd met de burgemeester om reden
dat het volgens het artikel zo zou zijn dat het Heidestatieplein op zondag 21 maart plechtig zou
ingehuldigd worden. In één van de vorige nummers onder de titel “ik droom” had in deze piste even
bewandeld. Uit het antwoord van de burgemeester is gebleken dat er nog niets beslist is over een
dergelijke inhuldiging maar er kan wel bekeken worden wat er eind maart kan! Het zou misschien
niet alleen de start van de lente kunnen zijn maar ook van de “post-corona-periode”. Wie weet!

De start van de eindejaar cadeautjes!
Vanaf nu willen wij, in afwachting dat alles weer kan, het wijkleven wat ademruimte geven en samen
eens bekijken hoe we in de eerste plaats onze handelaars kunnen steunen. Sinds deze week mogen
alle winkels terug
open, zo zijn er in
Kalmthout
ook
meerderen die na een
langere periode van
sluiten hun koopwaar
opnieuw
mogen
aanbieden.
Minder
aangenaam is het
voor de horeca en de
contactberoepen, zij
mogen
nog
niet
openen. Verschillende
van deze winkeliers
hopen nu ook dat er
cliënteel over de vloer
komt, iets waar wij
samen iets aan kunnen doen. Koop lokaal wordt al een heel tijdje gepromoot. Ik zou zeggen doe het
ook! Deze week reed ik van Heide kruispunt naar Kalmthout-kruispunt, ik moest tijdens deze rit vijf
maal in een rij stoppen voor een dubbel geparkeerde bestelwagen van een koeriersbedrijf dat
pakjes aan huis kwam leveren. Is het dit wat wij in de toekomst wensen? Al deze producten kan je
ook bij onze lokale handelaars kopen en vergeet daarbij de service en informatie niet die je
meekrijgt. Vanaf nu willen wij in dit krantje het lokaal kopen en verbruiken promoten, om die reden
starten wij vanaf deze week met een prijsvraag. Met steun van de winkeliers en uitbaters van Heide
geven wij wekelijks een koopbon van 20 euro weg. Zo moedigen wij het lokaal koopgedrag aan en
zetten wij telkens de schenker van deze waardebon even mee in het daglicht.

Onze prijsvraag deze week, neem actief deel!
Eerst even de regels: -iedere week verschijnt er een vraag in ons krantje wat op zondag verschijnt,
-er wordt een waardebon van 20 euro voorzien voor de winnaar geschonken door een lokale
handelaar, -deelnemen kan door het juiste antwoord te mailen naar de redactie (zie laatste blad) of
een briefje met het juiste antwoord en uw naam en adres in de brievenbus te steken op het
redactieadres, -dit moet telkens voor de woensdagavond gebeuren, -donderdag trekken we met de
juiste antwoorden naar de schenker van de waardebon en wordt de winnaar getrokken, -deze zal
door ons verwittigd worden er zal vervolgens gevraagd worden deze waardebon af te halen, -de
winnaar is akkoord dat er een foto met de waardebon wordt gemaakt die dan in het volgende
krantje verschijnt.
De prijsvraag van deze week, antwoorden binnen voor donderdag 10 december:
Dit is een foto genomen van een gedeelte van een beeld dat
in het centrum van Heide te bekijken valt. Wij vragen jouw
ons mee te delen als antwoord: -wie wordt er voorgesteld
met dit beeld, specifiek vragen wij om haar volledige
doopnaam via mail of een antwoordbriefje mee te delen.
De schenker van de eerste waardebon: De schenker van de
eerste waardebon is KATO Fashion, Shoes en Accessories,
Heidestatiestraat 63. We laten de zaakvoerster Agnes even
zelf aan het woord:
Hallo, ik ben Agnes, na bijna 20 jaar als huisvrouw met veel
liefde en plezier te zorgen voor mijn gezin, begon het 4 jaar
geleden terug te “kriebelen” om een eigen zaak te starten. En toen ging het plots heel snel. Eerst op
zoek naar een geschikte locatie. En die vonden we in Heide, zo een leuke en gezellige omgeving! De
winkel inrichten, de eerste collecties gaan kiezen en zo opende KATO de deuren in augustus 2016. En
daar heb ik nog geen seconde spijt van
gehad. Elk seizoen nieuwe collecties
gaan kiezen blijft ontzettend boeiend
en plezierig. Daarbij ga ik op zoek naar
leuke,
kwaliteitsvolle
merken;
aangevuld met toffe comfortabele
schoenen en sneakers om de look af te
maken. Ik kan je alvast verklappen dat
het voor het komende voorjaarseizoen
weer een mooi merk bijkomt. Maar
het allerleukste vind ik het fijne
contact met alle lieve en vriendelijke
klanten die ik de afgelopen jaren heb
leren kennen! Dank zij jullie
open ik elke dag met heel veel
liefde en plezier de deuren van
KATO. Tot binnenkort! KATO. Agnes.
Wil jij de volgende handelaar zijn die een waardebon van 20 euro voor deze wedstrijd ter
beschikking stel mail even naar het redactieadres en wij doen de rest.

100 jaar Olympische spelen (aanvulling)
Beste Louis, Dit weekend ontdekte ik op internet je tijdelijke uitgave “Heide vertelt”. Een prachtig
initiatief en zou best leuk zijn als dit ook na de Coronacrisis blijft bestaan. Hierbij een kleine
aanvulling op het artikel “Sport 100 jaar” in de uitgave van 15 juni (uitgave 21). De originele affiche
van de Olympische Spelen in Antwerpen 1920 is ontworpen door de echtgenoten Walter Van der
Ven (1884-1950) en Martha Van Kuyck (1881-1978). Ook de ontwerpers van deze affiche hebben
iets met Kalmthout te maken. Martha was de dochter van Frans Van Kuyk (1852-1915). Frans Van

Kuyck, Antwerps kunstschilder en graficus, was
schepen van Schone Kunsten van 1895 tot aan zijn
overlijden in 1915. Hij leverde een belangrijke bijdrage
aan het behoud van het Antwerps cultureel erfgoed. In
Kalmthout was villa Zwaluwdak, het huidige OCMW
gebouw,
zijn
buitenverblijf.
Volgens
familieoverleveringen kwamen Martha en Walter
regelmatig op vakantie naar hun Kalmthouts
buitenverblijf. Bijkomende info: In belle époque-stijl
toont de poster (Lithografie) een discuswerper op de
voorgrond, een toespeling op de oude Olympische
Spelen. Achter hem hangen verschillende wapperende
vlaggen die aan elkaar zijn bevestigd. Op de
achtergrond zien we de symbolische monumenten van
Antwerpen: de Onze Lieve Vrouw toren, de Grote
Markt, het stadhuis en rechtsboven het stadswapen.
In 1914, toen Antwerpen nog kandidaat was,
produceerde het Voorlopig Comité van de Spelen van
de VIIe Olympiade een document getiteld Auronsnous la VIIe Olympiade à Anvers en 1920. (Zullen we
de Spelen van de VII Olympiade in Antwerpen in 1920 hebben?). Het doel was om het IOC ervan te
overtuigen dat Antwerpen gastheer zou kunnen zijn voor de Olympische Spelen. Nadat Antwerpen
was gekozen, besloten de organisatoren van de Spelen dat het ontwerp de officiële poster zou
worden. 90.000 exemplaren van de poster werden geproduceerd in 17 talen, waaronder een
tweetalige Frans/Vlaamse versie, 40.000 kleine posters van 30 x 20 cm werden ook verspreid,
geïnspireerd op het ontwerp van de officiële poster, maar met uitzicht op de haven als achtergrond
in plaats van het originele stadspanorama. Drukkerij: Stockmans en Cie, Van Dieren en Cie.
(bijdrage van Wim Kuyps)

Reactie op een eerder verschenen artikel over Zwarte Hond
Louis Verpraet schrijft ons: de nummers verschenen voor nummer 6 heb ik nu pas gelezen. Er staan
enkele onnauwkeurigheden in. Waar ik zeker op wil wijzen is dat de uitbater van de Zwarte Hond
niet de vader was van Karel Marien (1). Het was de oudere broer Herman die deze zaak uitbaatte.
Boer Willemen ging er wel eens een pintje drinken en zodoende is deze voetbalploeg op de
weilanden van boer Willemen beland. In die tijd had bijna ieder café een eigen voetbalploeg. Zij
speelden niet in competitie maar op afspraak. Na de wedstrijd werd er stevig verbroederd tussen
pot en pint met spelers en supporters. Dit heeft enkele jaren geduurd. Rond 1970 werden de
gewestplannen opgesteld. Ook de gemeente moest op haar territorium de bestemmingen
aanduiden. De plannen lagen ter inzage in het Strijboshof. De groenen (wij) hebben hun projecten
groen ingekleurd. Landbouw was geel, woningbouw rood en industrie was paars. Voor recreatie ken
ik de kleur niet meer. Wat ik wel weet is dat in Kalmthout bij de inrit langs de grote wegen grote
borden stonden met daarop “Kalmthout sportgemeente”. Toen het onderzoek afgesloten werd had
onze gemeente geen sportterreinen aangeduid. Kalmthout SK moest verhuizen om reden dat
brouwer Cassimon zijn gronden ging verkavelen. Het enige officiële terrein was dat van de
Bessenhei, dat ligt op gemeentelijke eigendom. Om de eer te redden hebben ze de terreinen
opgekocht van Heikant-sport (2) en de boerderij van Willemen. Om het verhaal kort te houden,
Kalmthout heeft haar schade ingehaald met haar prachtige sportaccommodatie vooraan in de
Heikantstraat.
Noot van de redactie: (1) In het artikel waarover Louis het heeft (uitgave 3) zegden wij dat de
uitbater van Zwarte Hond de vader van Ludo Marien was (de vroegere uitbater van de gelijknamige
depannagezaak), en dat was inderdaad ook zo: Herman Marien, samen met zijn echtgenote Lea (wel

eens Zwarte Lola genoemd) baatte café Zwarte Hond uit. Op deze locatie vinden we nu tavernerestaurant Den Bosduin. Het was destijds een volkscafé waar ook regelmatig soldaten, welke in
Polygoon waren gekazerneerd, konden aangetroffen worden.
(2) Het terrein van Heikant-sport waarover Louis spreekt was gelegen in het Scheel achter de
toenmalige kippenbroeierij Destrooper in de Foxemaatstraat. In één van de volgende uitgaven gaan
wij een verhaal publiceren over de beginjaren van Heikant-sport waarbij dit terrein zeker zal
beschreven worden.

Defibrillator in Heide nu beter bereikbaar!
In één van onze vorige nummers
spraken we over de postbus die
verdwenen was in Heide. Toen gaven
wij ook aan dat men ook de
defibrillator beter verplaatste naar
een bereikbare plaats. Toen hing deze
“redder in nood” nog verborgen
achter houtgewas. De gemeente gaf
gevolg aan onze oproep en verplaatste
deze defibrillator naar een meer
zichtbare en bereikbare plaats,
waarvoor dank. Vanaf de Max
Temmermanlaan
kunnen
deze
“redder in nood” zien hangen tegen de
gevel van de kerk. Zo kunnen we in
Heide nu wat geruster zijn wanneer we dit apparaat nodig zouden hebben. Hopelijk moet het nooit
gebruikt worden, maar…. je weet maar nooit!

Hoorapparaat gevonden in krantenwinkel.
In de krantenwinkel bij Gerd in de Heidestatiestraat ligt een hoorapparaat ter beschikking. Het is in
deze buurt gevonden. Wie mist zijn apparaat?

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

