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Onbaatzuchtige vriendschap! 
Afscheid – Deel 3 

De stadsbus vervolgt zijn weg door de prachtige straten van Jokes geliefde Leuven. “Weet je wel 

zeker of ik welkom zal zijn Jo?” vraag ik onzeker “Liesje was duidelijk in haar wens, géén bezoek.” 

Joke legt haar gehandschoende hand in een warm en elegant gebaar op mijn been en knijpt even. 

“Jij bent toch niet zomaar iemand… ze gaat héél blij zijn. ”Ik slik. “In het slechtste geval blijf ik maar 

tien minuten, maar ik moet het toch proberen niet, het is de laatste kans om haar nog te zien.” Joke 

knikt me bemoedigend toe. “Oei, we zijn er lieverd, dit is onze halte, kijk dat grijs gebouw is 

Gasthuisberg.” Ik stap uit en houdt me duizelig even vast aan mijn oudere vriendin die kwiek 

voortstapt… die verdomde bus! “Wacht even Jo, ik wil nog bloemen kopen voor haar.” Yolande 

schudt afkeurend haar hoofd, ze weet dat ik het financieel niet al te breed heb. In de bloemenwinkel 

vraagt de eigenaar tot mijn verbazing onmiddellijk naar de toestand van Liesje. Leuven volgt het wel 

en wee van zijn grote figuren, het is een warme gemeenschap. In het ziekenhuis moeten we acht 

hoog. Yolande klampt zich aan me vast en knijpt mijn arm haast blauw. In haar anders zo guitige blik 

lees ik nu razende paniek: haar claustrofobie! Jezus, dat moet een marteling voor haar zijn, elke dag 

opnieuw! Normaal gezien neemt ze nooit een lift, maar acht verdiepingen? Arme Jo! De liftdeuren 

gaan open. Jo laat me los uit haar wurggreep en opgelucht wipt ze als een jonge hinde naar de 

veilige overkant. Op onze tippen lopen we door de gang. Dit is de afdeling Palliatieven van 

Gasthuisberg. De inkom van de afdeling is versierd met groene kunsttakken en gekleurde bloemen. 

Alles kan en mag hier. Het oude en ongezellige gebouw is 

met allerlei middelen omgetoverd tot een warm, knus en 

huiselijk oord waar de patiënt en zijn familie zich kunnen 

thuis voelen, zonder zich te moeten bekommeren over al 

te veel praktische beslommeringen. Zo is er een kleine 

keuken waar zowel het personeel als het bezoek gebruik 

mag van maken, er staat steeds koffie klaar en de ijskast is 

gevuld met de favoriete hapjes van de patiënten. Er is een kleine lounge waar men wat kan 

mijmeren, rusten, bidden, schrijven, muziek beluisteren, …Alles ademt een sfeer uit van sereniteit 

en respect. Op het einde van de gang bevindt zich Liesjes kamer. Aan de deur kleeft een briefje: 

”Niet meer dan tien minuten bezoek a.u.b.” Verschrikt kijk ik naar Yolande, was het wel gepast 

om…Zachtjes duwt Yolande me de kleine kamer in, en dan zie ik ons Liesje. Het beeld treft me niet 

echt. Ik wéét wat kanker kan doen aan het menselijke lichaam. Enkele jaren geleden stierf mijn 

vader aan diezelfde, vreselijke ziekte. Op zes weken tijd teerde de kanker zijn krachtige lichaam 

volledig uit. We beseften nauwelijks wat ons overkwam, ons gezin overleefde de gevolgen van die 

destructie niet. Zonder het fundament van Vaders liefde brokkelde het wezenloos uit mekaar. Ik 

ben dus niet verbaasd te zien hoe Liesje is getransformeerd tot een fragiel oud vrouwke op enkele 

weken tijd, haar fiere elegante gestalte weggesmolten tot een mager lichaampje dat in absolute 

kwetsbaarheid opgerold ligt te slapen. Haar keurig ‘chignon’, hét handelsmerk van haar zaak als 

‘Madammeke Van Ro” is uitgedund tot enkele slierten haar, nog steeds keurig bijeengebonden. De 

vele lijnen die nu zichtbaar geworden zijn op haar lieve gezicht, verraden haar stille strijd. En nu 

begrijp ik haar. Haar hele leven lang heeft ze een sterk imago opgebouwd. Een felle zakenvrouw in 

Heide vertelt! 31 januari 2021 

56

4 



een harde mannenwereld. Geen tijd om zwak te zijn, geen tijd om emoties te uiten, geen tijd om 

moeder te wezen… Werken, werken, werken en nóóit toestaan dat de wereld die andere, kwetsbare 

kant van je aanschouwt, ook niet op deze laatste dagen. Zéker niet op deze laatste dagen. En ik 

besefte hoe bevoorrecht ik hierin geweest ben. Onze unieke vriendschapsband was een oase van 

rust voor Liesje. Een tuin van Eden waar ze even kon zijn wie ze ook was: een lieve vrouw met een 

geweldig gevoel voor humor. Onze uitjes waren vast een verademing voor haar in hun eenvoud. 

Zowel Joke als ikzelf hadden níéts van haar nodig, we gaven haar wat we zelf terugvorderden: 

onbaatzuchtige vriendschap. Joke biedt me een stoel aan. We schuiven ons dicht tegen het bed en 

genieten van deze 

laatste uren samen. 

Mijn ogen verslinden 

elk detail van die 

slapende gestalte in dat 

witte ziekenhuisbed. Dit 

is de laatste keer dat ik 

haar kan aanschouwen, 

en ik wil haar beeld op mijn netvlies griffen, en elke lijn in haar gezicht onthouden. Haar slanke 

handen, nog steeds elegant, die ontspannen rusten op de smetteloos witte lakens. Haar versleten 

polsbandhorloge, dat aan een schakel van haar ‘papegaai’ bengelt, en vooral: haar rustige 

ademhaling en de sereniteit waar mee ze dit lot aanvaard. Joke en ik voeren een fluisterend gesprek 

en vertellen elkaar verhalen, anekdotes, en de hardere realiteit van de afgelopen weken. De ruzie 

met haar dochter Gerda is godzijdank bijgelegd. Gerda zal de zaak overnemen, iets wat niet zo 

eenvoudig is, er is zo veel tijd verloren en van enige voorbereiding is geen sprake meer. Gerda wordt 

in het water geworpen zonder zwemvest. Het is erop of eronder, zwemmen of verzuipen. Liesje 

heeft, in haar koppigheid, de tijd maar laten voortkabbelen en op die manier haar einde niet grondig 

voorbereid, althans, toch niet voor haar dochter. Enkel tegen Yolande heeft ze op een rustig 

moment bekend dat ze met deze uiteindelijke verzoening nog een jaartje verder had willen genieten 

van de vernieuwde band met haar dochter. ‘De Meester’, Liesjes vervreemde wederhelft, speelt zijn 

eigen rol in dit drama. De jaren van vervreemding kunnen deze laatste dagen niet ongedaan 

gemaakt worden. Zij hebben een vreemd soort van relatie. Ze leven al decennialang elk hun eigen 

leven, Liesje als een bezetene in haar zaakje, en ‘de Meester’, een vroeg gepensioneerd 

schoolhoofd, als welgestelde rentenier. Liesje reed rond in een aftands klein bestelwagentje, zuinig 

en gemakkelijk om al de ‘merchandise’ in op te laden. De meester rijdt in een Mercedes of 

Landrover, afhankelijk van zijn plannen, en geniet van de uitgestrektheid van hun privé bossen, waar 

hij het wildbestand beheert en de dagen al kuierend ziet voorbijglijden. Toch is er een wederzijdse 

sterke band, en Liesje schijnt zijn ‘magere’ aanwezigheid niet als teleurstellend aan te voelen. Ze 

steunt op de aanwezigheid van Yolanda en Erika, haar twee vriendinnen die elkaar aflossen en haar 

bijstaan in deze laatste dagen. Een zware taak voor de twee vrouwen, die niet piepjong meer zijn 

en hun ‘wake’ moeten combineren met een nog steeds professioneel druk bestaan. De Meester 

komt, op zijn beurt, sporadisch binnengevallen, als een nerveuze wervelwind, niet opgewassen 

tegen de beklemmende stilte van een stervende mens. De talloze faciliteiten van de Palliatieve 

Dienst blijven ongebruikt. De Meester is te fel gehecht aan zijn eigen dagelijkse noden, Gerda kan 

haar zelfstandig opgebouwd leventje niet zomaar afbouwen, ze heeft haar verplichtingen en de 

plotse omwenteling in haar leven brengt héél wat geloop met zich mee. Yolanda is haar baken.Een 

ode van wat vriendschap tussen vrouwen kàn betekenen. 
(bijdrage van Carine Schelkens, wordt nog vervolgd) 

 

 



Heikneuters : een dynamisch en ondernemend volk … 
Bij het lezen van het artikel “Thuisbezorging en winkelen in de jaren ’50-’60” in uw uitgave n° 54 van 
“Heide vertelt” moest ik met enig heimwee terugdenken aan de tijd en de (winkel)omstandigheden 
die je daarin beschrijft. Een praatje met enkele lotgenoten evolueerde al vlug in de richting van “wat 
is er sinds die tijd toch allemaal al niet verdwenen aan winkels en ambachten? ” Het werd al snel een 
lange en zeer zeker onvolledige lijst, met wellicht een aantal foutieve namen bovendien. Maar wat 
wel overeind blijft is: het moest toch wel zo geweest zijn dat de (oude) Kalmthoutenaren een 
ondernemend volkske waren.. 
Fiets je eens mee ? 
We vertrekken op het Noordeind. Eerst even de Frans Raatsstraat in tot bijna aan Den Dijk naar “de 
Spar”’ toen nog een kleine kruidenier. Dan terug naar brouwer Cassimon, nu nog altijd Cassimon, 

wel geen brouwer meer, maar toch in de stiel gebleven: biersteker 
en drankencentrum. Dichter naar het dorp komen we voorbij Louis 
Van Aerschot, kapsalon en … platenwinkel, wat verder de winkel 
van Mitje de Ridder, die kruidenier was en ook “van alles” verkocht. 
Bakker Van Wesenbeeck is er al lang niet meer, evenmin als Louis 
Sterckx de kleermaker. Wat verder hadden we de wasserette, 
annex drankenwinkel, van Alida Jacobs en tot slot de “superette” 
De Coster. Achter de Sint Jacobskapel zou er ook nog een kapsalon 
geweest zijn (?). Allemaal verdwenen. Aan het kruispunt draaien we 
eerst even naar links, op de hoek Fons Bohez, garagist en 
fietsenwinkel, vlak daarnaast, de sportwinkel van Walter Noels, de 
betreurde speler van Antwerp. Wat verder kenden we de 
gareelmaker Ward Andriessen (hij werd 100 jaar en was slecht 
gezind omdat hij niet meer van de springplank mocht duiken in het 

gemeentelijk zwembad). Verder hadden en hebben we nog Van Haperen, allerlei werktuigen en 
tenslotte vervolledigde beenhouwer Goossens de lijst van verdwenen handelszaken. Rechtsaf, de 
Statiestraat in, schoenmaker Leon Potters was de eerste, wat verder huisde bakker Verachtert 
(thans Vanthillo), Van Bouwel verkocht onder meer sporttrofeeën en zijn gebuur Jordaens was 
fotograaf en ontwikkelde en drukte onze filmrollekes af. Beenhouwer Schrooyen (nu traiteur 
Scheltjens) woonde op de hoek van het Molenstraatje; schuin daarover – waar “de Kevin” een 
appartementenblokje zette was er nog een kruidenier: Julie (van den blauwe) Goosens (?), een 
doodbraaf menske die altijd iedere kleine die in de winkel kwam een snoep in de pollen duwde. Wat 
verder verkocht Gust Van Dijck wasmachines. (heden traiteur en Kempische frituur). Schuin 
daarover was de Metro: één van de drie cinema’s die Kalmthout rijk was. Met een zijsprongetje de 
Kapellaan in wisten we Jaak de schoenmaker en wat verder Marieke Jansens, kruidenier (nu kinesist 
Niemans) en nog wat verder Lein Geysen,(?) ook al kruidenier (nu appartementen). In de Van den 
Bogaertlei was er, schuin over de post nog een handelszaak – door sommigen naar het schijnt “den 
dellais” (Delhaize) genoemd - ene Hendrickx die 
naast kruidenier verder aan de kost kwam door 
emmers, borstels en dweilen te slijten met een 
leurhandel in “bijberoep” – zo komen we terug in 
de Statiestraat waar op de hoek nog een 
Hendrickx woonde, een timmerman. Ver moest 
hij zijn planken niet gaan zoeken want zijn 
overbuur was houthandel Tilborghs (nu actief in 
het bedrijvencentrum Bosduin). Fietsen we 
verder dan zagen we ”Den Dura” nog voor de 
statie en aan de andere kant van de spoorweg 
Flor Hectors, de timmerman, vlak naast Magda, 
een kapsalon. Wat verder op den Heuvel komen 
we bij Picavet aan, kruidenier (thans (‘t Heuveltje) met daarnaast de schoenwinkel van Mariette 



Noppe en tenslotte Bakker Neys (nu nog). Achter de hoek in de Standaertlei de stoffenwinkel van 
Nelen-Noppe. Fietsen we nog wat verder op de Heuvel rijden we voorbij Della Gommeren, nog een 
kruidenier en op de Putsesteenweg Charel Meeusen, die een melkronde had en Margriet die er thuis 
een zuivelwinkeltje op nahield. Maar we zaten eigenlijk op de Kapellensteenweg, terug vanaf het 
kruispunt dus: Wieza van Looveren woonde vlak voorbij de markt en hield er een winkel met allerlei 
baby spullen, door de mensen algemeen gekend als “het pispottenwinkeltje”, zo was het allicht voor 
iedereen duidelijker. Het geven van bijnamen was toentertijd blijkbaar gemeengoed want aan de 
andere kant van de straat stond Het Pannenhuis, in de jaren ’60 voor iedereen “de zotte Stevens”. 
Wat verder was de verfwinkel van Kerstens en had Mit Janssens een winkel met allerlei 
naaibenodigdheden, een “mercerie”. Louise en Flor Van Eyndt baatten rechtover een 
kruidenierszaak uit en Albert Dries was loodgieter. We laten Door Noppe zijn schoenwinkel achter 
ons en draaien even de Verbiststraat in waar Leon Raeymaekers-Potters eveneens voor loodgieterij 
had gekozen. Behalve Het Pannenhuis heeft geen enkele zaak de tand des tijds getrotseerd. Voorbij 

architect Miel de Jongh was de elektro 
winkel van Gerard Vorsselmans: Gerard 
was een veelzijdig man, hij deed ook 
allerlei “herstellingen”. Wij kochten er 
ooit een “pick-up” en kregen er een LP 
bij. Spijtig genoeg had Gerard zijn platen 
op de radiator van de chauffage 
bewaard en zijn we nooit aan de weet 
gekomen wat erop stond. Jan 
Gommeren was een bekende 
bloemenwinkel. Rechtover het rusthuis 
Sint Vincentius baatten Fons Jansen en 

Jeanne Theuns hun kapsalon uit. Schuin daarover stond een hele hangar snoepgoed: Confiserie 
Luyts. Omdat het een specialleke was nemen we Bank Standaert toch maar mee op in deze lijst: 
deze bank was een echte privé bank, en wie er kind aan huis was mocht mee de kelder in, eerder 
een soort kerker zoals in de film, en mocht er zelf zijn geld tellen! Juwelier Victor Aerden had zijn 
zaak vlak naast de huidige ingang van GITOK, coiffeuse Lisette woonde iets verder. Aan de andere 
kant van de straat had madame Rommens haar elektrozaak en wat verder kenden we enkele “grote” 
zaken: NV Den Arend werd gesplitst in een was- en zelfwasserij en een brouwerij. De Caigny kocht 
de brouwerij. “De Arend” zit er nog steeds op het dak en herbergde later ook de mineralenfabriek 
Philippo. Jan Loos was wereldberoemd in Kalmthout als elektrieker, Alida deed de winkel. Nog 
beroemder was “de Frits” aan de overzijde van de straat. Iedereen kende “America”. De Frits, Thil, 
Rik en Margriet verkochten “alles”. Louis Cassimon (De Laat) had een “stovenwinkel” die ook fietsen 
verkocht (nu Le Petit Paris) welke later werd overgenomen door Jef Jacqmain, die ermee verhuisde 
naar de hoek Kapellensteenweg-
Driehoekstraat. Karel Schrooyen-Francken 
had een stoffen- en gordijnenwinkel waar nu 
het ACV gevestigd is en was de gebuur van 
Marcel Vanthillo. Ik vond dat altijd een leuke 
winkel: er waren twee voordeuren naast 
elkaar: de linker mondde uit in de kroeg (Den 
Engel), de rechtse in de kruidenierswinkel. 
Vandaag is dit de thuisbasis van doopsuiker 
Luyts. Recht daarover stond huis 
Verstraeten, een vrij grote winkel type pot & 
pan, maar ook met allerlei postuurkes, 
ornamenten, enz… En zo komen we aan Jan 
(Klak) Francken, de kleermaker. Gaston 
Vanthillo was coiffeur en verkocht ook 



tickets voor België-Holland – hij huisde rechtover garage Van Trier (thans Colruyt) en op de hoek 
hadden we nog de “gazettenwinkel” van Leonneke Van Aert. Na een paar overnames verscheen er 
op deze plaats een nieuwbouw, nog steeds dagbladhandel, nu “Paparazzi”. Dan draaien we de 
Driehoekstraat in, bakker Van Wesenbeeck was de eerste, schuin over de smid (Van Oevelen) – een 
paard beslaan gebeurde op straat en als het geen school was gingen we kijken: je rook al van ver 
dat de smid een paard besloeg met zijn gloeiend hoefijzer. Van Looveren was een schoenmaker, 
Piet Van Wesenbeeck een horlogemaker en op de hoek met het Kerkeneind was er tenslotte nog 
een coiffeuse (Liliane). Beenhouwer Bernaerts is de enige zaak die daar overeind is gebleven. Even 
in het Kerkeneind kijken: eerst hadden we de koster (Niemans), die in zijn (mini)drukkerij doods-

beeldekens drukte. Louis en Irma Huysmans hielden er 
een kruidenierszaak open, later annex 
speelgoedwinkel. En dan hadden we nog de gezusters 
Van Beringen. Altijd goed om in den donkere belleke-
trek te gaan doen. Terug naar de Driehoek/Foxemaat. 
Op de hoek bouwde Sooi de Bondt  een zaaltje achter 
zijn café, en verder de Foxemaatstraat in wisten we De 
Strooper wonen, de “kiekenpoelier”: we gingen daar, 
in een schoendoos, haantjes halen, kleine, echt lieve 
kuikentjes die, wanneer ze een paar maanden ouder 
geworden waren op een keer toen wij terugkwamen 
van school allemaal plots spoorloos verdwenen waren. 

Even terug: we zijn een paar handelaars vergeten op de Kapellensteenweg. Naast de meisjesschool 
woonde de kolenboer. Een zwaar (en zwart) beroep: hele dagen sleuren met zakken kolen, die met 
paard en kar aangebracht werden. Mus van den Boer (of was het Christiaan?) was bij ons thuis 
zakken aan ‘t lossen via het keldergat toen zijn paard plots op hol schoot, de platte wagen sloeg van 
links naar rechts en tegen de hoek van het huis. De stenen uit de muur en het paard met kar en al 
spoorslags de Kapellensteenweg op … dat zou vandaag ook niet meer zo goed afgelopen zijn … Naast 
beenhouwerij De Vrij had Bertha Verstraelen haar drankwinkel en verkocht ze de beste pralines. 
Een eindje verder, zelfde kant, woonde er nog een timmerman, maar ik ben zijn naam vergeten 
(nota van de redactie: Denissen). Wij gingen daar zagemeel halen, dat werd dan vochtig gemaakt 
en diende om de houten vloeren te vegen. Miel Verellen, drogist, woonde toen nog net voorbij de 
Kijkuitstraat, hij zou later bouwen aan de andere kant, waar nu Colora gevestigd is. Vlak daarnaast 
was het stoffenwinkeltje van Anna Michielsen. Jos Cassimon, die handelde in granen en meel zat 
aan de overkant van de straat. Maar eerst de Kijkuitstraat in, naar Vic Van Alphen de schoenmaker, 
“Goed en goedkoop” was zijn leuze. De man verdient, samen met zijn bijna buurman Jefke Jacobs, 
glazenzetter, eigenlijk wel een grotere straat dan dat klein padje dat nog nauwelijks terug te vinden 
is. Verder de straat in woonden en werkten de gebroeders Wagemakers, Sooi en Karel, ieder aan 
zijne kant van de straat waren beiden melkboeren. Niets van dat alles bestaat nog. Terug naar de 
Kapellensteenweg. Rudolf Fraeyman “TV, Hifi, Video” was de eerste winkel rechts, aan de overkant 
was een bakker.(nu bakker 
Svanut). Iedereen kende Maria 
Tax, maar blijkbaar is haar echte 
naam niet meer te achterhalen. 
Van Der Avert was een schilder 
en zijn echtgenote Wiske had er 
een verfwinkel. Beenhouwer 
Geerts was gekend om zijn 
bloedworst. Met nieuwjaar 
durfden we wel eens een tweede 
keer gaan zingen, want dan werd 
er beuling gedeeld ! En dan was 
er nog een tweede smid van Oevelen, zoon Pierre zou bekend worden als “afsluitingen Van 



Oevelen”.’ Wat verder woonde Lizette, de coiffeuse bijna op de hoek van de Foxemaatstraat. De 
winkel van Julia de Coster er schuin over, een beetje voorbij Het Volkshuis. Ze baatte er een druk 
bezochte kruidenierszaak uit. Een paar huizen verder had Marieke de Coster haar winkel, was dat 
ook niet een soort mercerie? Jos en Marieke Quirijnen hadden een grote schoenwinkel waar nu 
Adel gevestigd is. Rommens, nog steeds een grote kledingzaak, is de enige overlever uit het lot … 
Vanaf de Ganzendries worden mijn herinneringen wat “troebel” – zo ver liepen we niet om 
winkelwaar… Ik heb nog wel weet van de bakkerswinkel, bijhuis van de Volkslust in Merksem, een 

van de eerste grote industriële bakkerijen in de omgeving. 
Louis Wierckx deed ook een broodronde. Frans Hoeckx, hevig 
KSK voetbalfan en tussendoor coiffeur kon niet beter 
getypeerd worden dan door Louis Van Buijs in een vorige 
uitgave van ‘Heide vertelt’. Wat verder vonden we keukens 
Van Dorst (nota van de redactie: In die winkel startte Abdré 
Rommens zijn eerste kledingzaak) en Sooike De Clerck, 
paardenbeenhouwer. Als je er wat slapjes bijliep was een flinke 
paardenbiefstuk de remedie! Verder was er nog “het blauw 
huis” een cinema waarvan ik me de naam ook niet meer 
herinner. Allemaal verleden tijd. Maria Cassimon had een 
kruidenierswinkeltje op de hoek van de Bareelstraat, Willy 
Lommers zorgde voor de beglazing in zowat alle gebouwen die 
hier neergepoot werden. Voor we aan bakker Prenen 
aankomen was er nog Landa, de visboer, winkel en toer. De 
twee hoeken van de Kapellensteenweg en de Hollekelderstraat 

werden ingenomen door Apotheek Frank en Sooi Dictus, die er als ex-coureur, hoe kon het anders, 
een fietsenwinkel runde. Waar nu volop gebouwd word (the bakery) huisde nog een bakker (Van 
Hooydonk) en een kolenboer Mon de Bondt. Bestond bloemen Nebig toen al? Ik weet wel dat er 
nog een mandenvlechter (Nahon) zijn woonst had op de linkerkant, voorbij houthandel Voorheyen, 
want ik ben er nog met mijn grootmoeder de rieten zitting van een keukenstoel gaan laten 
herstellen! Maar dan is mijn liedje echt uitgezongen. Ik heb nog wat klusjes gedaan voor Lignoceram 
(Grassi), waar nu de Zilverden gevestigd is. En was er voor het kruispunt van Heide ook niet nog 
iemand die grafzerken verkocht. (Van den Eynden). Ik ben einde verhaal. En dan hebben we de 
talloze kroegen nog niet vernoemd, de dokters en apothekers, de banken en verzekeraars, de 
garagisten…de boeren waar je terecht kon (veelal langs de achterdeur) voor een “kitteke” melk, 
soms ook “platte kaas”, enz .. Kortom, het gonsde in Kalmthout-City van de bedrijvigheid. Ik ben er 
ongetwijfeld nog een aantal vergeten, sorry daarvoor, maar dat eens terug oproepen en op papier 
zetten was voor mij een amusement. En ik hoop ook voor de lezer. 
(bijdrage van Brigitte Jansen en haar vrienden en ze schrijft erbij: Als iemand zich zou geroepen voelen de lijst 
aan te vullen (Achterbroek, Heide …) en te verbeteren zou ik hem/haar dank weten. Het zou het bewijs alleen 
maar sterker maken dat onze (vroegere) Kalmthoutse gemeenschap inderdaad een dynamisch en 
ondernemend volkje herbergde. In den tijd dat we het moesten doen zonder Colruyt of Delhaize …) De foto’s: 
De 100-jarige brouwer Pierre Cassimon, de vroegere kruidenierswinkel Picavet (nu ’t Heuveltje), de winkel “in 
Amerika” van Frits Den Hartog, dagbladhandel van Leon Van Aert, overlijdensbericht van Walter De Strooper 
stichter van de kippenkwekerij, de bakkerij (nu Svanut) en het winkeltje van Maria Tax, de gebroeders André  
(kledingzaak Rommens) en Herman Rommens (elektrozaak Rommens). 

Aanvullend bij een vorig artikel 
Aanvullend aan vorige week verschenen artikelen deelt Louis Verpraet ons het volgende mee: 
Villa Ruitjeshof: Notaris De Boungne, grootvader van de huidige Xavier De Boungne werd geboren 
in Weelde. Nadat hij was geslaagd als notaris is hij naar Kalmthout afgezakt, als ik mij niet vergis als 
opvolger van Notaris Van de Wouwer. 
Kruidenierszaak Rozeke: Ook nog een reactie op de aanvulling die Eddy Van Aerden ons instuurde. 
Rozeke was gehuwd met Jef De Moor. Deze hadden voor de oorlog (1940) een winkel in de 
Leopoldstraat nummer 5. Hun dochter huwde met garagist Goossenaerts. 



Wedstrijd van de 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 4 februari: 
 “Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men Maria tegen”, is 
de titel van een devoot lied. Stilaan maar zeker verdwijnen 
“Kapellekes” uit het straatbeeld. Wij hebben er nog één gevonden 
langs de weg in Heide (foto hiernaast). De vraag die wij jullie deze 
week stellen is: geef ons de naam van de straat waar je dit 
“kapelleke” naast de weg vindt? De naam van deze straat doorgeven 
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! Misschien 
een kleine tip: ga eens wandelen in de omgeving van Klein 
Zwitserland! 

De schenker van de waardebon deze week:  
De schenker van de waardebon is deze week: Le Vin du Bâché. Pilip 
en Eef weten het volgende te vertellen over hun zaak:  
Wie zijn we?  Wij zijn late veertigers, gepassioneerd door wijn en 

daarbij allebei gepokt en gemazeld in de logistiek. Voor 
Filip valt de appel niet ver van de boom. Zijn 
overgrootouders hadden vroeger al een bekende 
sterke dranken, wijn- en sigarenwinkel in Antwerpen. 
Filip komt oorspronkelijk uit de Antwerpse regio en is 
bijna letterlijk in een logistiek magazijn geboren. Zijn 
ouders waren mede-eigenaar van een familiezaak-
groothandel in glas en porselein, vandaar ook zijn grote 
affiniteit met mooi gedekte feesttafels en lekker eten 
en drinken. Naast zijn internationale hoofdberoep bij 
zowat het grootste logistiek bedrijf van de wereld, 
haalde Filip 
recent zijn 
sommelier en 
wijnhandelaar-

sommelier diploma en is hij tevens 'Commandeur de 
Bordeaux'.  Eef is volbloed Kalmthoutse, dagdagelijks als 
preventieadviseur bezig met veiligheid allerhande in de 
logistiek (waaronder voedsel- en arbeidsveiligheid) en kreeg 
de wijn microbe over van Filip. Samen besloten we dan ook 
om in 2016 de stap te zetten naar een wijnzaak die als 
bijberoep wordt uitgebaat en die elk jaar verder groeit. Wat 
doen we? We bieden je eerlijke biologische en 
biodynamische wijnen, producten van een uitstekende 
kwaliteit! We selecteren en voeren onze wijnen zelf in.  We vinden het heel belangrijk om de 



wijnhuizen en wijngaarden ook zelf bezocht te hebben. 
Onze wijnen komen uit Frankrijk, Spanje, Italïe en 
Oostenrijk. Onze winkel kan je bezoeken en vinden in de 
kelder onder ons huis, helemaal ingericht om ook 
proefsessies bij te wonen. Naast het verkopen van wijn 
organiseren we wijndegustaties, in onze kelder, maar ook 
bij jou thuis. (nu met corona doen we dat ook online, 
volledig corona-proof). We geven je uiteraard ook het juiste 
wijn- en gerecht advies, kunnen je wijnkelder schatten, of 
je eigen wijnen in onze koele kelder bewaren als je daar zelf 
geen plaats voor hebt. Daarbij zijn we ook free-lance 
sommelier wanneer je bijvoorbeeld iemand zoekt voor 
deskundige wijnbegeleiding tijdens een feestje of diner. 
 

Le Vin du Bâché 

Statielei 11, 

Kalmthout 

www.viduba.be 

0471 71 90 34 

info@viduba.be 

Doe mee aan de wedstrijd en win een bon ter waarde van 20 euro! 

Wil jij de volgende handelaar zijn die een waardebon van 20 euro wil schenken 

gekoppeld aan een dubbele publiciteit, neem contact op! 

Een vraag van Paul Lion? 
Als voormalig inwoner van Heide (wij wonen nu op de ‘Bessemaai’) en 

als regelmatige wandelaar, wandel ik nog wel eens door mijn voormalig 

en geliefd dorp Heide. Onlangs liep ik door de Culturalaan en vroeg me 

af wat “Cultura” ooit geweest is? Misschien ook eens een opdracht voor 

de Oudheidkundige Kring.  

 
 

 

 

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