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Heide vertelt!

oni

Mei 1968 was het keerpunt!
Waarom was Frans Overlaet één van de laatste Belgische of Nederlandse missionarissen?
(Hierbij de fameuze affiche van mei
1968 in Parijs: “Il est interdit
d’interdire” Cf. Internet.) Ik begon mijn
noviciaat van Scheut in 1955 in Zuun.
We waren er met 43. Het jaar daarop
66 novicen. Daarna daalde het aantal.
Geïntrigeerd heb ik toen aan alle
confraters gevraagd met hoeveel
broers en zusters ze thuis waren. Ze
waren ontsproten uit een gezin van
minstens zes brave kinderen! Allen
nog opgevoed volgens de traditionele christelijke vooroorlogse gewoontes, met bijvoorbeeld
jaarlijkse processie, bloemenhulde in de bloeitijd van de rododendrons aan het standbeeld van het
Heilig Hart tegen de kerk (kant van het stationsplein) van Heide. Met regelmatige biecht, allemaal
kerkelijke huwelijken, enz. In 1968, na zes jaar missiewerk kreeg ik een thuisverlof van zes maanden
om me te ‘recycleren’. Pas thuis in mijn familie bezoek ik Parijs gedurende een week. De wereld
stond er op zijn kop! Overal plakten er nog de slogans aan de muren van de opstand tegen… - wat
me geleidelijk duidelijk werd – het ‘patriarchaat’. De verwerping van macht en misbruik kwam er op
gang en kristalliseerde er zich. De seksuele vrijheid werd daarbij opgeëist. Met de slogans: “Il est
interdit d’interdire”. “Faites l’amour, pas la guerre”…“Flowerpower” en ‘’hippies’’ floreerden en
vonden ze hun eigen ‘spiritualiteit’ en jargon uit. Men kon de grens in Putte niet oversteken zonder
op enkele seksshops te botsen. De contraceptieve pil was juist goedgekeurd in Frankrijk maar de
geboortebeperking was reeds in voege in ons land. Dat bracht mee dat geen enkele ouder die maar
één of twee kinderen heeft ze niet wenst te laten vertrekken als missionaris naar andere oudkoloniale landen … die tevens toen nog op kookpunt stonden (staatsgrepen, culturele revolutie in
China, enz.). Het laatste ‘gepeupleerde’ noviciaat van de scheutisten was dat van 1967-68. In
Nederland was er toen nog slechts één kandidaat scheutist die naar België gestuurd werd. De
missionarisnoviciaten sloten daarna overal in België en Nederland. Zo ook verdween het noviciaat
van de Paters van Steyl uit het Missiehuis van Heide-Kalmthout. Na
de oorlog werden meerdere nieuwe beroepen toegankelijk voor de
jeugd. De welvaart in Europa bevredigde de behoeften van de
bevolking zodat men daarvoor niet meer hoefde voor te bidden.
Tijdens mijn thuisverlof in 1968 volgde ik een recyclage
georganiseerd voor missionarissen op verlof in Soesterberg
(Nederland). Daar werden de nieuwste snufjes van de
‘bevrijdingstheologie’ en de ‘God is dood’-théologie voorgesteld!
Er werd zelfs een moratorium verdedigd om alle blanke
missionarissen terug uit de missiegebieden naar huis te
repatriëren… In de plaats van ‘missie’ werd de ‘ontwikkelingshulp’
gepromoveerd. De evangelisatie werd verdacht en mocht zeker
geen enkele cultuur meer verwesteren of verdringen! Evangelisatie
werd door sommigen gelijkgesteld met ‘mentale aliënatie (ofte

kolonisatie)’. Bijna alle koloniën waren reeds geruime tijd onafhankelijk geworden behalve de
Portugese: Angola en Mozambique. In Mozambique verlieten de Witte Paters in blok het land uit
protest tegen de aloude medeplichtigheid van de Kerk met de Portugese koloniale overheid. Het
Tweede Vaticaans Concilie had juist godsdienstvrijheid geproclameerd en het accent gelegd op de
verantwoordelijkheid van de leken vanwege hun doopsel. De Kerk heeft ook het eeuwenoude
geloofsprincipe laten vallen: “Buiten de Kerk is er geen heil” (vertaling van: Extra Ecclesia nulla
salus). Maar dat niet alleen! De index werd afgeschaft. De ‘doodzonde’ werd gerelativeerd tot
pekelzonde. Naar een gemengd theater of bioscoop gaan verwekte vroeger een ‘impedimentum’:
kerkrechtelijke onmogelijkheid priester gewijd te worden. Maar dat taboe werd opgeheven. In de
jaren die volgden op het Concilie zijn er veel priesters uitgetreden omdat ze gehoopt hadden dat de
kerkelijke wet op het celibaat zou afgeschaft worden. Een zegde mij: “Ze hebben ons bedrogen!”
Alle culturele en morele criteria werden toen in vraag gesteld. En scherpten de kritiek. Ik heb in die
verlofperiode meermaals familieleden en kennissen horen zeggen: “Wat hebben ze ons toch
allemaal niet wijsgemaakt!” September 1968 voelde ik me als ‘gerecycleerd’ ontsnapt uit een
wasmachine… Dank zij Jezus aan wie ik me kon vasthouden om mijn evenwicht terug te vinden
vertrok ik terug naar Congo waar een ander avontuur op ons wachtte. Maar ik had begrepen dat de
gezagspiramide in de Kerk diende omgedraaid te worden. Ik had reeds
in 1967 mijn laatste statussymbool: mijn soutane, verbrand. Bij mijn
aankomst in Kinshasa naaide ik op mijn wit hemd de woorden: “Ndeko
François”, wat wil zeggen: broer François. (Ik had dit afgekeken van
een Amerikaanse militair; die had ook zijn naam op zijn uniform).
Gedaan met de vleiende woorden “Mon très révérend Père” ofte het
Latijnse “Pater” om me op een pedestal te zetten als “meer waard dan
simpele leken”; of ‘Broeder’ als een statussymbool van
ondergeschiktheid… ‘’Ndeko’’ (lingala-taal) is gebruikt om GELIJKHEID
zowel met broers en zussen, en dus zonder statussymbool om een
patriarchaat in stand te houden. Jezus waste de voeten van zijn
leerlingen: voilà de omgekwakte gezagspiramide! Mijn bisschop van
Kinshasa kon er mee lachen. Maar het deed hem nadenken. In Congo
had mijn beslissing me zo op gelijke voet te zetten met alle mensen,
vrouwen zowel als mannen, een onmiddellijk effect van integratie in
hun levenswijze en cultuur. Paus Franciscus gaf onlangs het “clericalisme” de schuld de oorzaak te
zijn van vele schandalen in de Kerk. De Kerk is eerst en vooral het “volk Gods” en niet het Instituut
dat corrupt kan worden door machtsmisbruik door het model van het patriarchaat in zijn structuren
te verwerken, wat onder andere, de beslissingsmogelijkheid van de vrouwen uitsluit… “Il est interdit
d’interdire” was al de slogan in 1968. Is de beslissingsmogelijkheid van de vrouw nog tegen te
houden?
(bijdrage van Frans Overlaet met foto’s van de affiche mei 68, de kapel van de paters van Steyl in Heide,
Missiehuislei en een foto van een soutane waarover Frans schrijft)

Afscheid, een tweede verhaal van Carine Schelkens
Onze vriendschap overbrugde de generatiekloof tussen ons moeiteloos. Ik amuseerde me te pletter
met mijn 65-plussers, die ik had leren kennen op
een georganiseerde reis in Corsica. De
organisatoren hadden een rally dwars door
Corsica uitgestippeld en op één of andere manier
kozen Joke en Liesje mij uit als hun chauffeur op
deze trip. En ik zei geen neen… het was een veel
te mooi excuus om rond te rijden in een prachtige
gele Peugeot 306 cabrio, met dan nog het
elegante gevoel dat ik de ‘dames’ er een dienst
mee bewees. De mannen in onze groep stoven
weg terwijl wij vier nog aan het sleutelen waren

aan de knopjes van het elektrische dak, en na wat geklungel en gegiechel vertrokken we ‘al
wandelend’ door het prachtige Corsica. De ‘Eerste Prijs’ kon ons gestolen worden. We genoten van
de prachtige natuur, de everzwijnen die los over de weg liepen (en vaak geen zin hadden om een
pasje op zij te zetten voor enkele dames en een heer in een geel blitsend autoke), de herders die
met hun kudde geitjes klingelend over het landschap kuierden, de prachtige kloven met hun
azuurblauwe meren… te veel op allemaal te bevatten. We stopten bij elk mooi plekje en maakten
uitgebreid foto’s terwijl we verrukte kreten slaakten in ontembare bewondering voor al dat moois.
Corsica is ruw, mooi, ongerept wild, mysterieus en soms passioneel woedend. Tegen de middag aan
waren we al hopeloos verdwaald, gelukkig zaten we op een eiland, dus echt mis kon het niet lopen.
Na wat zoeken zagen we op een afgelegen parking onze reisleider, eveneens hopeloos verdwaald
(iets wat hij nooit heeft willen toegeven). Nadat die oen ons dan ook nog het verkeerde uur had
ingefluisterd op de eindafspraak, vertrokken we opnieuw in de door hem aangeduide (foute)
richting, om verder hopeloos te verdwalen. Maar! We zagen wél de prachtigste dingen, én dat, zo
verzekerden we elkaar, zouden die haastige rallyrijders ons toch niet kunnen nadoen. We aten op
ons gemak in een landelijke taverne met een horde gevaarlijk uitziende half wilde honden, die vol
littekens stonden van het vechten. Ik ben altijd al een ‘hondenmens’ geweest en miste mijn
hondenmaatje (die ik even in België had moeten achterlaten) dus was het vanzelfsprekend dat ik na
enkele minuten uitgelaten lag te knuffel-vechten met een grote witte bulterriër. Het strenge,
verweerde gezicht van de waard transformeerde zich tot een fontein van lachrimpeltjes en met een
forse glimlach om zijn tandeloze
mond, serveerde hij ons onze
lunch. We aten het zwijnenvlees
dat we eerder op de weg hadden
zien paraderen (de varkens waren
gemeenschappelijk bezit van de
eilandbewoners)
en
dronken
kruidige Corsicaanse wijn. Ik voelde
me thuis op dit ruwe eiland, met
zijn ruig volk dat op een eigen wijze
rebelleerde tegen die gemene
Franse bezetting die nu al zo lang
standhield. Joke en Liesje genoten…
de dagdagelijkse stress van hun drukke bestaan viel weg en ze legden hun lot volledig in mijn
handen, zonder enige twijfel dat ik hen veilig op de eindbestemming zou brengen. Het werd tijd om
verder te gaan. Met een waardeloos giechelende kaartlezer (Joke) en een Liesje met de slappe lach,
zag ik me verplicht te rijden én kaart te lezen tegelijkertijd… De twee dames kwamen er niet meer
uit toen ze mijn pogingen aanschouwden: telkens ik de berg op wou, weg van de zee, reden we op
één of andere manier naar beneden, richting water, en wanneer ik naar zee wou, naar beneden,
klommen we bocht na bocht naar boven… Hopeloos! Enfin, tot slot kwamen we toch op onze
eindbestemming, ik al rijdend met de kaart op mijn schoot, Joke en Liesje nog nahikkend van hun
slappe lach. Om geconfronteerd te worden met een bus vol chagrijnige medereizigers die al
anderhalf uur op ons wachtten. De lokale Franse gidsen schoten in hun befaamde nationale colère
en sleurden ons hardhandig uit de auto. En wanneer die paterachtige oen van een Belgische
reisleider ons nog wat belachelijk maakte terwijl we op de bus stapten, was voor mij de maat vol en
schoot ik in MIJN inheemse colère. Ik vertelde het gezelschap ongezouten dat onze ‘bekwame’ gids
blijkbaar moeite had om Franse cijfers te vertalen naar het Nederlands. Er was ons een ander uur
gemeld. Basta! De reisleider stotterde, de bus grinnikte en een vriendschap was vereeuwigd… De
rest van de vakantie trokken we samen op en beleefden we ontelbare mooie momenten, momenten
om jarenlang uit te kauwen. Op een bepaald moment in je leven is leeftijd absoluut onbelangrijk,
het is de jeugdigheid van de geest die lotgenoten opzoekt. En we hebben in die veel te korte jaren
van intense vriendschap wat afgelachen hoor. Eindelijk had ik eens vriendinnen die niet in
vernietigende rivaliteit, gehaaid zaten te wachten om me weg te duwen wanneer ze dachten dat ik

schaduw zou kunnen werpen op hun eigenheid. Uiterlijkheden waren geen competitie, enkel
aanmoedigend en steeds opbouwend. Zeldzaam, en heerlijk. Toch was ik me bewust dat die enkele
decennia jonger me op andere vlakken minder rechten gaven. Zo was er de kwestie van Gerda,
Liesbeths dochter, die net zo oud was als ik, en met wie ze al jaren in onmin leefde, ook daar wist ik
officieel niets van af, er werd nooit over gepraat. Het maakte Yolandes pleidooien enkel stugger: vol
vuur en volharding trachtte ze Liesbeth ervan te overtuigen deze laatste maanden nog te gebruiken
voor een heilzame verzoening. Ik was haar stille supporter. Hoe kon een vrouw, die me zo omarmde
met haar warme vriendschap, zich zo genadeloos opstellen tegenover mijn onbekende
leeftijdsgenoot? Liesbeth bleef koppig weigeren. Emoties waren erom verdrongen te worden. De
afstomping van vele jaren geld vergaren…
(Wordt vervolgd in een volgend krantje)

Wedstrijd van deze week
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 21 januari:
Dit mooie beeld staat al 25 jaar in het centrum van Heide.
Het is een silhouet van Suske en Wiske, de
geestenkinderen van Willy Vandersteen. Het was een
Kalmthoutse kunstenaar die dit ontwierp en voor de
uitvoering ervan zorgde. De vraag die wij jullie deze week
stellen is: de naam van deze kunstenaar door te geven via
mail of het antwoord op een briefje in de brievenbus van
de redactie te steken. Vergeet zeker niet te vermelden
hoe wij jou kunnen bereiken moest je de winnaar of de
winnares zijn!

De schenker van de waardebon deze week:
De schenker van de waardebon is deze week: ARNOUTS HOME
COOKING, Kapellensteenweg 428 in Heide. Wij laten zaakvoerder
Lode Arnouts zelf aan het woord:
Arnouts Home Cooking is een jong catering-, traiteur-, home cooking,
-eventsbedrijf dat 6 jaar geleden werd opgericht door kok patissier
Lode Arnouts te Kalmthout. De nadruk bij ons ligt op de persoonlijke
aanpak voor elk feest of event,
gelegenheid. Wij gaan met jou
persoonlijk verhaal creatief en
ambachtelijk aan het werk in de keuken
om jou feest tot een unieke beleving te
brengen. De passie voor koken begon
op mijn 11 jaar in het dorpje Villedieu
(Frankrijk) waar ik een kok vol passie pizza’s zag maken op het pleintje.
Toen zij ik: “ik wil kok worden“. Na 9 jaar hotelschool te volgen, met
als specialisatie uitheemse keuken, patisserie en chocoladebewerking
ben ik gaan werken in verschillende restaurants. Met deze ervaring
werd het tijd om op eigen benen te staan en werd Arnouts Home

Cooking geboren. Het creatief proces begint bij de keuze van een verse goede producten. Daarmee
gaan we aan de slag in de keuken toveren we dit om tot een gerecht vol smaak
en textuur om zo onze gasten een onvergetelijk feest te bieden. Gezellig
tafelen met familie, vrienden of in een zakelijke sfeer, volledig naar jouw
wensen. Wij brengen pure seizoensgebonden
verfijnde gastronomie. Elk product wordt vers en
met passie bereidt. Tijdens het eerste contact
bespreken we je verwachtingen en stellen een
menu voor op maat naar smaak en budget. In
corona tijden serveren wij elke vrijdag en zaterdag
een heerlijk drie-gangen menu in take out. Deze kan u terug vinden op
onze website: www.arnoutshomecooking.com.
-Home Cooking, -catering, -walking diners, -recepties, - trouwfeesten, communiefeesten, -bedrijfscatering,
-tuinfeesten: dit alles van A tot Z!
Arnouts Home Cooking, Kapellensteenweg 428, 2920 Kalmthout, info@arnoutshomecooking.com
www.arnoutshomecooking.com, tel: 0479670804

De winnaars van de waardenbons geschonken door BISTRO-CREMERIE MONIDA
Het juiste antwoord dat moest gegeven worden op de prijsvraag van vorige week was het getal 85.
De zaak MONIDA werd in 1936 geopend en viert dit jaar haar 85ste verjaardag. Er kwamen heel wat
inzendingen toe op de redactie. Op donderdag 14 januari werden twee winnaars getrokken die hun
prijs konden afhalen. De winnaars werden: Brigitte Jansen, Canadezenlaan en Denyse De Waele,
Heidestatiestraat. Brigitte kon haar waardebon afhalen in de zaak Monida, Marc was zo vriendelijk
deze van Denyse bij haar thuis te bezorgen!

Bistro, Cemerie Monida, Sint Jozeflaan 1,
Heide is geopend elke dag, behalve de
donderdag, van 10u tot 19u tijdens de covidperiode

Reservatie: telefonisch 03/666.84.13
www.monida.be
via mail: reservaties@monida.be . Je kan de zaak ook volgen op Facebook en Instagram.

Het antwoord van de prijsvraag van nummer 52
In ons nummer vorige week waren we vergeten om bij de foto van de winnaar ook het juiste
antwoord mee te geven. De bekende “Heidenaar” die in nummer 52 bij de prijsvraag van LEONIDAS
’t MEIKLOKJE afgebeeld was als “broeder Pére Total” was Hugo Vanden Camp, wonende in de
Berkendreef, tevens bestuurslid van BIN-Vredeburg.

Thuisbezorging en winkelen in de jaren ’50-‘60
“Take away” is een begrip dat vooral nu door de corona-crisis sterk is gegroeid. Handelaars moesten
noodgedwongen naar deze vorm van afhalen overschakelen al of niet gekoppeld aan een website.
Het aanbieden van een aantal mogelijkheden om klanten toch te kunnen bedienen zorgde er voor
dat er nog een beetje handel kon gedreven worden. De concurrentie door de BOL.COMS van deze
wereld is groot, anderzijds moedigt dit kleinere zaken aan om min of meer naar deze vorm van
handel drijven over te stappen. Wordt dit dan de manier van winkelen in de toekomst? Wanneer ik
deze stappen zie denk ik met veel nostalgie terug aan mijn jeugdperiode. Op de volgende regels wil
ik even schetsen hoe ik dit dat als jonge kerel ervaarde in mijn omgeving, de “Bessenhei” en het
Kerkeneind. Vroeger werd er vooral heel veel aan huis geleverd. Laat we eerst beginnen met de
kruidenier. Bij ons thuis kwamen er twee langs, de ene dag kwamen ze alles noteren, de volgende
dag leverde ze het bestelde. Louis Boden had een winkel in de Heikantstraat (waar nu lasser Cor
Dekkers woont) en was bij ons samen met Mon Buyens (een oude schoolvriend van mijn vader uit
Nieuwmoer) de huisleverancier. Louis Boden had al wat oudere kinderen en stuurde deze uit om
een lijstje te maken met wat er nodig was, Mon Buyens kwam zelf langs. Omdat er niets zou
vergeten worden overliepen zij samen met mijn moeder een lijst. Later werd de winkel van Louis
Boden overgenomen door Joos en Liliane Augustijns, zij volgden nog enkele jaren dezelfde
werkwijze. Bijna dagelijks kwamen er bij ons ook twee bakkers langs (in kom uit een gezin met negen
kinderen), dat was Rikske Francken die met een triporteur de broodtoer deed voor zijn vader Cees
Francken (had zijn bakkerij en winkel waar men nu de blok “Bakkerie” aan het bouwen is) en Louis
Wierckx die werkte voor de Volkslust. De Volkslust was een
bakkerij uit Merksem die een winkel had in de Bezemheide
tegenover de Ganzendries. Na Louis Wierckx was het Richard
Van Hees die de winkel en de bakkerstoer overnam. Zelf heb
ik als vakantiegast nog een zomer mee getoerd met Louis
Wierckx. Ook in de Driehoekstraat was er een bakker, Modest
Vanwesenbeeck (later opgevolgd door zijn zoon Jef). Ik kwam
ook in contact met twee melkboeren, enerzijds Charel
Meeusen (Putsesteenweg, nog lange tijd ook crème glacé
verkocht op zijn adres en grootvader van Annemie van “De
Raaf”). Hij kwam dagelijks in onze straat en leverde er melk.
Ik zie hem nog binnen komen met een “kit” en een
maatbeker. Mijn moeder zegde welke hoeveelheid zij wenste
en dit werd dan in een klaarstaande pot uitgeschept. Hij
leverde ook wel eens andere producten zoals botermelk
(karnemelk). Ik kende ook Sooi Wagemakers als melkboer, deze woonde in de Kijkuitstraat en was
een kozijn van mijn vader, ook met hem heb ik een zomer lang als vakantiegast mee getoerd. Ook
zijn broer Karel Wagemakers was een melkboer en woonde tegenover hem in de Kijkuitstraat. Met
paard en kar trok ook kolenboer, Christiaan Vanthillo, door de Kalmthoutse straten. Ik zie hem de
zware zakken met kolen nog dragen, op zijn hoofd een zwarte kap. Minstens één maal per jaar kwam
hij langs om een vracht kolen te leveren zodat het gezin de winter door kon komen. In de
Bezemheide was er nog een kolenboer, Mon De Bondt. Hij was ook de uitbater van café De Congo,
ook op de plaats waar men nu appartementsblok “Bakkerie” aan het bouwen is. Op zondag was het
feest, in de zomer toch, dan kwam Nelles Van Sprundel langs met zijn crème glacé-kar. Het was een
soort bakfiets maar dan door een moto voortbewogen. Als we “braaf waren” konden we uitzien
naar één bolleke ijs! Op zondag s’morgens vroeg hoorde we meestal onophoudelijk roepen:

“gaaaaernoot, gaaaaernoot, mosselen”, met de fiets kwam een visboer langs met garnalen en in het
seizoen ook met mosselen (de maanden met een “r” waren de mosselmaanden). Ook in de
Bezemheide was er een viswinkel, Landa, tegenover de
plaats waar nu apotheek Frank is. Apotheek Frank was er ook
al, maar op de hoek van de Kapellensteenweg en de
Hollekelderstraat. Vlakbij de andere hoek was de fietshandel
van Sooi Dictus (de Kalmthoutse coureur). Ook de brouwer
kwam wekelijks langs, bij ons was dit brouwer Cassimon, het
was onze buurman Louis Van Ginneken die de toer deed. Bij
ons leverde hij vooral tafelbier en limonade. Een
beenhouwer aan huis heb ik nooit geweten, in onze straat
was er beenhouwer Stan Bernaerts en in de Bessenhei had
je
ook
Sooike
De
Clercq,
“paardebeenhouwerke”. Vaag herinner ik
mij ook nog dat er een beenhouder Geerts
was ergens op de Kapellensteenweg. Maar
veel werd er bij ons niet naar de
beenhouwer gelopen, mijn vader had allerlei
dieren en er werd ook regelmatig geslacht
(een varken, kippen, konijnen, en jaarlijks
werd ook een “kwartier” gekocht). Het was
nonkel Jan, broer van mijn vader, die kwam
slachten en uitbenen (zoals men dat
noemde), hij werkte bij Stan Van Gool in
Achterbroek (nu Noordvlees Van Gool). De ene dag werd er geslacht, de volgende dag werd “het
varken aan kant gedaan” zoals men dat toen noemde. Een groot gedeelte werd gepekeld en in de
“spekkuip” bewaard. Andere zaken werden opgelegd in weckpotten. Pas nadien kwam er de
diepvries! Er werd ook “kop” gemaakt, worsten werden gedroogd, hespen werden in de schouw
gehangen. Eén van de jobs die ik al vroeg mee mocht doen
was het opgevangen bloed bij het slachten omroeren zodat
het niet stolde. Daags nadien was het aan de molen draaien
om het vlees te malen of worsten te draaien of de papieren
“darmen” openhouden zodat vader of moeder er de
bloedworst kon inscheppen. Jaarlijks kwam ook de
scharensliep langs, je hoorde hem al van ver en al roepend
komen, als ik me niet vergis was dat een Pfaff, oudere familie
van onze bekende keeper. Wie we ook jaarlijks door de
straat hoorde komen was de opkoper van konijnenvellen, ook hij riep met luide stem. Om nog maar
te zwijgen over de oud ijzer opkopers met hun roep: “oud ijzer, koper, lood, zink en alle andere
metalen” en de voddenmachanten. Af en toe moesten we wel eens naar een andere winkel. Voor
kleren gingen we ofwel naar Jan Francken (Jan klak, tegenover de huidige Zonnedauw) of naar André
Rommens die toen zijn winkel had tegenover de Eikelstraat. Schoenen werden gekocht bij Jos
Quirijnen (waar nu pita-bar Adel is). Kwamen we nog wat te kort dan was de kruidenierswinkel van
Louis Huysmans tegenover de kerk een oplossing. Soms moesten we ook naar de Juffrouwen Van
Beringen (waar nu het politiebureel is op het Kerkeneind). En we gingen ook wel eens iets kopen bij
Julia De Coster die een kruidenierswinkel had iets voorbij het volkshuis op de Kapellensteenweg.
Om nog andere zaken te kopen gingen we dan weer naar “in Amerika” bij de Frits (hoek Kerkendijk
en Kapellensteenweg, zaak later uitgebaat door zoon Rik Den Hartog met zijn vrouw en zijn zus).
Ook de dieren die vader had moesten eten, om die reden kwamen er bij ons regelmatig twee
“mulders” over de vloer, allebei van Nieuwmoer, Jef Delcroix en Jaak De Kooning. Andere
dierenvoeding, groentezaden en plantmateriaal werd dan weer aangekocht bij zaadhandel Jos
Cassimon, toen gevestigd tegenover de Kijkuitstraat op de Kapellensteenweg. Naar de kapper

gingen we bij Gaston Vanthillo (tegenover de huidige Colruyt) of bij Frans Hoeckx (tegenover de
Ganzendries). Er was echter een groot verschil, bij Gaston ging het vooruit (er werd zelfs smalend
gezegd dat je op uwe fiets mocht blijven zitten), bij Frans Hoeckx moest je er een halve dag voor
uittrekken. Hij legde het heel graag uit en pakte regelmatig een pauze, je zat daar dan soms een half
uur te wachten in de kappersstoel terwijl hij koffie was gaan drinken of met een andere klant aan
het praten was over bv. Kalmthout SK. Wat ons moeder in onze jeugdjaren ook wel eens verlangde
was dat wij naar de markt in Nederlands Putte reden om daar boter te gaan halen, “blue band”. In
de zomer moesten we dan wel vlug terug naar huis en af en toe was dat geen lachertje, de huidige
Canadezenlaan was nog niet verhard en was soms zanderig. En dan was er ook nog de ijzerwinkel
van madame Verstraelen (Kapellensteenweg tegenover het ACV) waar we moesten zijn voor nagels,
krammen, enz.., de drankenwinkel van Bertha Verstraelen (over het huidige postgebouw), drogist
Emiel Verhelle op de hoek van de Kapellensteenweg en de Kijkuit
(later verhuisd naar de andere hoek waar nu de verfwinkel Colora
is), smid Jos Van Oevelen in de Driehoekstraat en ook nog de andere
smid Van Oevelen op de Kapellensteenweg schuin over het
Volkshuis, juwelier Piet Vanwesenbeeck waar ik met mijn moeder
een horloge mocht gaan kopen ter gelegenheid van mijn plechtige
communie, Leonneke Van Aert waar kranten en tabakswaren
konden gekocht worden (nu Paparazzi), de stoven- en fietswinkel
van Louis De laat (nu Petit Paris), elektricien Jan Loos (naast KBCkantoor op Kapellensteenweg), schoenmakers Van Looveren in de
Driehoekstraat en Fik Van Alphen vooraan in de Kijkuitstraat. Er was
ook nog het winkeltje van Jos en Anna De Clercq-Michielsen waar
men terecht kon voor stoffen, linnen ,enz.. (naast Colora, verfwinkel,
nu gewoon burgerhuis),
je had ook de schilderswinkel van Louis Vanderavert iets
voorbij het Volkshuis. Wat het grote verschil is met nu is
dat vrijwel alles in de onmiddellijke buurt werd
aangekocht, van supermarkten was op den buiten nog
lang geen sprake, lokale handelaars kregen hun
inkomsten van de lokale bevolking. Er waren zeer weinig
zaken waarvoor men verder weg moest. Zo herinner ik
mij wel dat we naar het Dorp (Statiestraat) moesten om
een foto te laten maken (fotograaf Jordaens) en dat we
naar de dokter gingen bij Dokter Cassimon (nu villa Erica naast het zwembad). Als we naar de post
moesten dan moesten we ook wat verder rijden, naar de hoek van de Van den Bogaertlei en de
Azalealaan in het Dorp. Vermoedelijk vergeet ik hier en daar nog wel een handelaar uit die periode
van de Bessenhei of het Kerkeneind! Wie vult aan? Wie kan een zelfde beschrijving maken voor
Heide?
(eigen bijdrage met foto’s van: overlijdensbericht van melkboer Charel Meeusen, afbeelding van een
vleesmolentje dat we toen gebruikte, een wagentje van een scharensliep uit het Karrenmuseum in Essen, de
winkel van de gezusters Van Beringen op het Kerkeind vooraleer die werd afgebroken en terug identiek werd
opgebouwd voor de politie, schoenmaker Vic Van Alphen en drogist Emiel Verhelle, beide nog verblijvende in
Beukenhof)

Stichting “LEef”! nodigt uit
Op 23 januari zal er op het Willy Vandersteenplein (voor opticien Pearle) door “Het Kaasatelier” en
Stichting LEef! een kaasverkoop gehouden worden. De opbrengsten hiervan zullen ten gunste
komen aan Stichting LEef!, een stichting die zich, door middel van acties en crowdfunding inzet om
Multiple Sclerose-patiënten een stamceltransplantatie te kunnen laten ondergaan. Hiermee krijgt
een patiënt een nieuw, foutloos immuunsysteem waardoor de progressie van MS (een zenuwziekte
waardoor veel lichaamsfuncties verstoord kunnen raken) een halt toegeroepen wordt. Een
inwoonster van Kalmthout, Eveline van der Horst, 41 jaar en mama van twee zoontjes zal de eerste

patiënte zijn die door de
Stichting
geholpen
wordt. Als u ook wil
helpen kunt u rechtstreeks
uw donatie overmaken op
IBAN
NL51
INGB
0006168302
t.n.v.
Stichting
LEef!.
Zie
www.stichtingleef.be voor
meer informatie. Warm
aanbevolen!

Tussen de soep en de patatten!
Och ja…. ook dit nog, onze regering was vergeten te
vertellen dat ze de maatregelen verlengd hebben tot
1 maart. Kleine vergetelheid, of misschien toch niet
zo onbewust verzwegen! We gaan het dus nog wat
langer moeten volhouden. Samen komen we er wel
door.
Weldra vaccineren!
Ondertussen kijken we uit naar het vaccineren dat
zal plaatsvinden in een loods op het militair domein
in Maria-ter-Heide. Daar wordt een vaccinatiecentrum ingericht voor de bewoners van Essen,
Wuustwezel, Kalmthout, Kapellen en Brasschaat.
Het is nu uitkijken naar de uitnodiging om het spuitje
te gaan halen. Ondertussen raakte bekend dat de
bewoners van de zorginstellingen Beukenhof en
Sint-Vincentius volgende week al zullen
gevaccineerd worden. Meer info rond het vaccineren in onze gemeente zal je eerstdaags aangereikt
worden door het gemeentebestuur.

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

