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Mijn jeugd in Heide van 1933 tot 1940! 
Louis Verpraet heeft een bijzonder lang maar interessant verhaal ingestuurd. Dit handelt over hoe 

hij zijn jeugd beleefde tijdens die jaren. Meteen een stukje geschiedenis dat niet verloren mag gaan. 

Wij brengen heb verhaal in de drie komende uitgaven: 

Als kleine jongen lag ik regelmatig in de lappenmand. Na een paar zware heelkundige ingrepen en 
maanden ziekenhuis was ik zo erg verzwakt dat 
de dokter mijn ouders aanraadde mij in een 
"schoolkolonie" te plaatsen. In Kalmthout 
waren er verschillende, onder andere 
"Diesterweg" en "Kinderwelzijn". In 1932 nam 
mijn vader het besluit, om van Kapellen uit de 
Guyotlei, met het hele gezin te verhuizen naar 
Heide. In 1932 reden we met z'n allen met de 
stoomtrein naar Heide, een rit van wel 15 
minuten. Als zesjarige vond ik dat zeer prettig. 
Mijn ouders zochten bouwgrond niet te ver van 

het station: mijn vader was lid van de spoorwegpolitie en moest vlot zijn standplaats kunnen 
bereiken. Zij vonden een perceel in de Planterijstraat, nu Bevrijdingslei, ongeveer 100 meter van het 
station. Diezelfde dag wandelden wij tot aan de Putse Moer (historische naam), door de bezoekers 
het ven van Meurisse (stichter van de gelijknamige chocoladefabriek) genoemd. Het volgende jaar 
in november 1933 namen we onze intrek in onze nieuwe woning. Op een zwart plaatje van ongeveer 
10 cm bij 10 stond vermeld dat wij in de wijk F. woonden. Deze was de jongste wijk van de gemeente 
Kalmthout. Aan de nummering konden we niet aan uit. Het cijfer was, dacht ik 126, met rechts er 
boven een klein cijfer 8, dus 126-8. De naam van Heide stond wel op het station, maar administratief 
was het wijk F. De Lorkendreef, Beeklei, Eikenlaan hadden nog geen naam en werden vernoemd 
naar de hoofdstraat, waar ze op uit kwamen. De nieuwe wijk was nog niet verkaveld en was nog 
volledig begroeid met bunt en hei. De Wilgendreef was er nog niet en zeker niet bewoond. Van de 
Eekhoornlaan was er nog geen sprake. Het domein “Dennendael” was ook nog niet verkaveld net 
zo min als dat van Corstiaens, gelegen tussen de Beauvoislaan, de Rode weg, Thillostraat en de 
Kapellensteenweg. Overal lagen nog grote onbebouwde percelen, zelfs in de Heidestatiestraat was 
dat het geval. De oudste bebouwing was “de oude Withoef” en het “Kapelleke” beiden ± 250jaar 
oud. In 1898 bouwde Jef Ivens als eerste een woning in de wijk F., namelijk in de Canadezenlaan 
nr4. Ze staat er nog en is nog steeds onveranderd. Tussen 1900 en 1914 werden in die wijk een 10-
tal hotels gebouwd. Het kasteeltje “Eikenhof”, nu na afbraak “Beukenhof” geworden, werd in 1902 
opgetrokken. Hoe oud het kasteeltje van de familie Van 
Damme, dat later de Franstalige school” Le nid 
d’Aiglon” werd, en nu ook afgebroken is, weet ik niet. 
Wel verrezen er in de Heidestatiestaat en omliggende 
straten grote villa’s en huizen. De oudsten dateren van 
rond 1918; ook villa Thilda stamde uit die tijd. Het 
station van Heide werd gebouwd in 1911. De rode 
beuken op het plein werden in 1912 geplant. De stoere 
eiken van de Max.Temmermanlaan en de 
Canadezenlaan werden geplant in 1902. Heide groeide 
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uit tot een kosmopolitisch geheel van inwijkelingen. Alleen de familie’s Loopmans en Vinck waren 
echte Kalmthoutenaren. In 1919 werd in de Leopoldstraat een synagoge opgericht. Er kwamen ook 

een drietal Jodenhotels, waarvan de bekendste 
dat van Brüner was. Nu de omgeving tussen het 
station en de Sint Jozeflaan prachtig heraangelegd 
werd is het verhaal van wijk F een vervlogen 
verhaal, maar toch ben ik nog niet uitverteld over 
hoe het hier was in mijn jeugdjaren van voor 1940. 
Er waren maar drie verharde straten, namelijk de 
Keienhoflaan nu Max Temmermanlaan, de 
Statiestraat, nu Heidestatiestraat en de 
Withoeflei. Zij waren voorzien van een nogal bol 
liggende kasseiweg. De Kapellensteenweg richting 
Kalmthout en de Putsesteenweg waren eveneens 

gekasseid met langs één kant een fiets- en voetpad voorzien van een dunne laag grint. Langs de 
hoofdwegen stonden aan beide zijden eikenbomen, ook daar waar er reeds huizen stonden. De 
andere straten waren zandwegen met een spoor van karren en auto's in het midden. De meeste 
karsporen waren afkomstig van de melkboer, kolenboer, visboer of bakker. Auto's reden er zeer 
weinig. Toen konden wij nog rustig op straat spelen en zelfs voetballen. Langs de grachten liep er 
gewoonlijk een eenmanspadje, dat ook gebruikt werd door de fietsers. Langsheen de Zandstraat (nu 
Canadezenlaan) en de Keienhoflaan stonden er stevige zomereiken (meestal nu nog het geval). In 
de Withoeflei, tussen station en Lorkendreef (vroeger Minnedreef) stonden aan beide zijden van de 
weg prachtige rode beuken. In de Vredelaan, Sint Jozeflaan en de Koningin Astridlaan, tussen 
Keienhoflaan en Vredelaan stonden zeer jonge Amerikaanse eiken. In de Vredelaan stond zelfs 
tussen iedere eik een spar. In het stuk van de Withoefse Heide, tussen het kerkhof en de Nieuwstraat 
liep er maar een naamloze weg, de huidige Guido Gezellelaan. Het was wat de oude mensen toen 
"het zavelbaantje" noemden. Hierlangs liep 
tussen 1890 en 1900 ongeveer de spoorweg voor 
het afvoeren van het duinzand van de 
Vossenbergen, dat moest dienen voor het 
verhogen van de sporen in Antwerpen. Tussen 
Kijkuit en de Nieuwstraat stonden "de vijf villa's". 
De Heibloemlaan was er niet. Iedereen had een 
eigen zandweg door de hei naar het station van 
Heide. Naar villa Norvegia liep er een breder 
zandspoor door het regelmatig gebruik van een auto. Deze weg had een aftakking naar de 
Nieuwstraat. Het waren allemaal paden zonder naam en geen officiële wegen. De Kijkuitstraat was 
verlengd tot aan de Putsesteenweg en bevindt zich nog steeds in de originele toestand van in mijn 
kindertijd. Tegen de Withoefse heide stonden in de Kijkuitstraat enkele woningen. Deze omgeving 
werd "de Mierennest" genoemd. Hier woonde de toen bekende familie Van der Veken. Vooraan in 
de Withoefse heide, langsheen de Kijkuitstraat lag een voetbalveld, ooit aangelegd en bespeeld door 
een vriendenploeg, Internos F.C. genoemd. Hierin speelden de zonen van de families De Hous en 
Vinck. Het originele fietspadje van de "Mierennest" naar Heidestation bestaat nog. Naast de laad-
en losplaats van Heidestation liep een fietspadje naar de overweg Kinderwelzijnstraat/ 
Barreelstraat. Het liep tussen de haag met overbouwde poort van het "Vinkenhof", bewoond door 
de welbekende familie Kornreich, en de spoorweg. Ten zuiden van dit eigendom strekte zich tot aan 
de Nieuwstraat een verlengstuk van de Withoefse heide uit met hei en vennen. Hier hadden een 
groep jongens uit de Barreelstraat en omgeving, behorend tot de families De Valkeneer, Michielsen 
en Meeusen, met plaggen een echte piste gebouwd, ongeveer 15 meter lang en aan de binnenzijde 
8 meter breed. Het leek wel een verkleinde uitgave van het Antwerpse sportpaleis, maar midden in 
de hei, niet ver van het bovengenoemde fietspad. De schuine helling was meer dan 1 meter hoog 
en lag zeer hard. Wanneer wij er met vrienden langs reden, reden wij er steeds enkele rondjes op. 



Alle andere straten in de wijk Heide waren voor minder dan de helft bebouwd. Overal lagen 
heidevelden met grotere of kleinere vennen en bossen van grove den, meestal aangeplant na de 
wereldoorlog '14-'18. Er waren nog twee boerderijen. De eerste was eigendom van de familie 
Barreel en lag binnen hun domein, vlak naast het Missiehuis (tot voor kort nog manege). Dit privé 
bezit was afgesloten met een grote getraliede poort vanaf het Missiehuis. Hierop woonde "Boerke 
Mariën " en later de familie  Jan Herrijgers. De echtgenote hiervan is 103 jaar geworden en woonde 
tot voor kort in het R.V.T. St.Vincentius te 
Kalmthout, overleden op 7 april 2001. De tweede 
boerderij was eigendom van ene familie Letens uit 
Stabroek en omvatte vermoedelijk de gronden, die 
voorheen bij de "Oude Withoef"(+ 177O) hoorden. 
De kleine boerderij met inrit stond in de Withoeflei, 
ongeveer in de tweede bocht, vanaf het station. 
Een deel van de landbouwgronden en weilanden 
bevond zich in de hoek tussen de 
Kapellensteenweg en de Withoeflei en een blok 
gelegen tussen Merellei, Withoefstraat, Statielei en 
bijna tot aan de Prinses Elisabethlei. Deze laatste 
was omzoomd met tamme kastanjes. Hier deden 
wij met de hulp van ons vader onze jaarlijkse kastanje voorraad op. Vlakbij het kruispunt Withoeflei-
Kapellensteenweg lag evenwijdig met deze laatste een geul van ongeveer 6 meter breed en 12 
meter lang, afgezoomd met oude knotwilgen. Dit was een oude drenkplaats voor vee, vermoedelijk 
ooit behorend aan de "Oude Withoef".Het was wat in vroeger eeuwen genoemd werd een drink of 
een brink. Achter de "Oude Wifhoef" stond een zeer hoge grote houten schuur. Na W.O.II werd deze 
door de toenmalige eigenaar Stan Vinck afgebroken en vervangen door een kleine woning. De 
oorspronkelijke oude schapenstal aangebouwd aan het café(nu) werd toen nog gebruikt om dieren 
(varkens, konijnen, schapen) in te houden.  
(tot zover het eerste deel met foto’s van de schoolvilla Diesterweg, de vroegere villa Thilda in de 
Heidestatiestraat, pension Brüner wat nadien Vredeburg werd, het zavelbaantje waarover Louis spreekt kreeg 
enkele jaren geleden deze naam officieel toegekend, en een oude foto van de omgeving van de Oude Withoef. 
Het verhaal wordt volgende week verder gezet! 

Zo zag het centrum van Heide eruit in 1937! 



De foto hierboven afgebeeld is getrokken vanaf de kerktoren, die gebouwd werd in 1935, richting 
Withoefse Heide. De foto dateert van 1937. Hij werd door de vader van Jaak Michielsen genomen. 
Verschillende jaren geleden kreeg ik hem van  Jaak Michielsen, waarmee ik samen in de klas gezeten 
heb. Hij woonde als kind in de meest rechtse woning. Na zijn huwelijk verhuisde hij naar de hoek 
van de Minnedreef en de Canadezenlaan. Op de foto zien we hoe jong de Amerikaanse eiken nog 
zijn, die rond 1930 in de Sint Jozeflaan en de Koningin Astridlaan werden geplant. Ook de 
zomereiken, in 1902 langs de Max Temmermanlaan en in de Canadezenlaan geplant, zijn nog niet 
zo dik als nu. Op de hoek van de Sint Jozeflaan en de Max Temmermanlaan stond er een dubbele 
woonst. In het pand langs de Max temmermanlaan was bakkerij Monida gevestigd. In de andere 
helft woonde de familie De Vis. Er stonden ook nog twee huizen die niet op de foto staan. Pas na de 
oorlog werd de Sint Jozeflaan volledig volgebouwen, dit vanaf de woning van Adriaan (Jaan) Beyers. 
In de Max Temmermanlaan staan er langs de rechterkant twee woningen die midden jaren 1930 
werden gebouwd. Verder stond er langs deze kant geen enkel gebouw en dit tot aan de 
Putsesteenweg. In de Koningin Astridlaan staat een elektriciteitscabine uit 1936. Hierin werd 
hoogspanning tot laagspanning getransformeerd. Vanaf toen kreeg dit deel van het gebied normale 
elektriciteitsvoorziening. (De cabine is er nog steeds en is nu verwerkt in het geheel van de 
voetbalaccommodatie van Heibos). Verder strekt de Withoefse heide zich uit tot de bosrand 
langsheen de Putsesteenweg. Hier is het dat de zwerftochten met mijn broer en de gebroeders 
Kuylen begonnen. Van hieruit lag de wereld in een ongerepte natuur voor ons open. Niet te 
verwonderen, dat we wel eens te laat thuis kwamen. Dan zat er wel eens een vlieg aan de lamp. 
Toch dank ik God, dat ik als kind dit zigeunerleven heb mogen beleven.  
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat) 

Zaire ten tijde van president Mobutu. 
1973: President Mobutu doet zich op TV als een god uit de wolken opduiken (naar het voorbeeld 
van Mao Tse Dong) “om de Congolezen te redden en tot één volk te maken” ter zijner glorie. Hij 
verbiedt alle vergaderingen behalve de eredienst en schaft alle christelijke namen af. Het jaar ervoor 
barste het conflict uit tussen Kardinaal Josef Malula en President Joseph Désiré Mobutu. In de 
kathedraal van Kinshasa hield de Kardinaal een gloeiende toespraak om het besluit van President 

Mobutu - die 17% van het staatsbudget opslokte voor “la Présidence” 
- aan te klagen, en om een politiek van “justice distributive” voor het 
welzijn van de bevolking op te eisen. Hij verklaarde daarbij ‘’dat het de 
zending en de plicht van de Kerk was om op te komen voor het 
algemeen welzijn, als het moest daarvoor elke vorm van dictatuur te 
doen wankelen!” Président Mobutu voelde zich beschuldigd als een 
gulzige slokop, bedreigd in zijn dictatuur en erg in zijn wiek geschoten. 
Het gerucht deed de ronde dat hij Kardinaal Malula zou aanhouden en 
hem een publiek proces zou aandoen in het voetbalstadion van 
Kinshasa… Hij had al eerder vier naïeve politiekers doen ophangen op 
het centrale plein van Kinshasa. Rome rade de Kardinaal aan 
onmiddellijk te vluchten tot de woede van President Mobutu zou 

bekoelen. Alzo, met enkele confraters deden wij Kardinaal Malula uitgeleide op het vliegveld van 
Ndjili toen hij naar Rome vluchtte. Een zwerm van vrouwelijke postulanten omringden hem huilend 
en riskeerden hem te versmachten. Ze dachten achtergelaten te worden als weeskinderen. We 
hebben ze van hem moeten aftrekken om hem te bevrijden. De officiële ploeg van de televisie kwam 
er aan. Om te beletten dat het vertrek van Kardinaal Malula zou gefilmd worden walste onze 
confrater Jaak Hansen hun camera tegen de grond. Rik Primus, onze confrater aalmoezenier van de 
politie in uniform, (die daarvoor onmiddellijk uit het land zal gewezen worden) hielp de Kardinaal 
en ons mee doorheen alle obstakels tot aan de voet van het vliegtuig. Daar knielden we allen op de 
tarmac waar we een grote zegen van de Kardinaal kregen. Was het misschien de laatste? Zouden 
alle buitenlandse missionarissen niet uitgewezen worden? Dat gerucht deed immers de ronde…  De 
residentie van de Kardinaal werd ingepalmd door zijn “Jeunesse du parti unique Mouvement 
Populaire de la Révolution” die ijverig “het groene boekje” moesten lezen (waarin Mobutu zijn 



politiek beschreef, het ”rode boekje” navolgend van de Chinese Culturele Revolutie van Mao Tse 
Dong). De spectaculaire réactie van President Mobutu kwam even later: een mega-toespraak in het 
voetbalstadion voor een 20.000-tal verplicht samengebrachte toehoorders. Aangekondigd met veel 
tralala op TV en Radio zette ik mijn enregistreur en micro op punt om die pathetieke historische 
speech op te nemen. Président Mobutu was een onverbeterlijke populist waar Donald Trump jaloers 
op zou zijn. In het Lingala - doorspekt met humoristische voorbeelden - begon hij zijn steekspel  
tegen Kardinaal Malula. Met een opgepepte verontwaardigde crescendo in zijn stem: “De Kardinaal 
Malula, met zijn eisen van ‘justice distributive’ 
durft onze politiek van ‘authenticiteit’ 
aanvallen!  (immers een Congolees spreekwoord 
luidt “Le chef doit manger”! “De chef moet eten” 
om sterk te staan…!) Hoe durft hij!  Waarna een 
reeks lachwekkende argumenten volgden. 
Onder andere dat Sint Paulus ook voorstander 
was van de ‘authenticiteit’ en weigerde de 
besnijdenis op te leggen aan de nieuwe 
bekeerlingen: “Nochtans eiste hij niet om hun 
broek te openen om aan te tonen dat ze zich niet 
hadden laten besnijden!” (Deze passage werd 
daarna uitgewist door het ministerie van 
indoctrinatie). “En als een echtgenote kinderloos 
is, geen probleem voor onze authenticiteit: dan zoekt de man een behulpzame vouw om haar een 
kindje te bezorgen…”. Op het einde van zijn betoog getuigde de President dat hij toegefelijk zou zijn 
voor de blanke missionaris die hem het sacrament van de ziekenzalving zou toedienen wanneer hij 
op sterven lag. “Want die kent waarschijnlijk mijn authentieke naam niet, namelijk: “Mobutu kuku 
Ngwendu waza Banga”, om mij nog met mijn afgedankte niet authentieke naam te vragen: 
“President Joseph Désiré, wenst u het sacrament van de stervenden te ontvangen?… Dan zal ik 
antwoorden met begrip: Ja natuurlijk eerwaarde pater! En dan zou ik mijn biecht spreken”. Daarna 
eindigde President Mobutu zijn toespraak met de woorden: “We vergeven de missionaris (gelukkig 
voor deze door hem onbekend gebleven) die een dure TV-camera heeft kapot geslagen op het 
vliegveld. Maar we zullen toch trachten nog verder samen te werken met de missionarissen.” Oef! 
Blijkbaar haalde de diplomatiek vanuit Rome succes. Hij deed de Kardinaal geen proces aan, maar 
beloofde voor hem een grote nieuwe residentie te bouwen, als deze zijn “politique d’authenticité” 
zou blijven eerbiedigen... En zo kwam Kardinaal Joseph Malula terug. In Saint Alphonse waar ik toen 
onderpastoor was kwam hij dat vieren. Met grote gebaren danste hij er voor het altaar toegejuicht 
door een enthousiaste menigte. Daarna kwam hij, volgens zijn gewoonte, met ons middagmalen in 
de pastorij. Hij vertelde ons dat hij na zijn terugkeer door President Mobutu ontvangen werd maar 
er geweigerd had om er iets te drinken. “Wat de President begreep” …, kwestie van niet vergiftigt 
te worden. Tijdens de aperitief liet ik de Kardinaal de niet gecensureerde opname beluisteren van 
de speech van Mobutu. Dat deed de Kardinaal proesten van ’t lachen. Op een gegeven moment 

verslikte hij zich in zijn borreltje en viel hij 
bewusteloos. De pastoor Germain Van Houtte en 
ik keken elkaar in paniek aan! Een hartaanval? 
Wat nu? Het is ongelooflijk hoeveel sombere 
vooruitzichten op één seconde door het hoofd 
kunnen flitsen bij zulke mogelijke catastrofe! 
Niet vergiftigd door Mobutu maar door ons 
borreltje? Na een tiental eeuwig lijkende 
seconden werd de Kardinaal plots terug wakker 
en stond hij recht: “Aan tafel” nodigde hij uit, 
zonder verpinken. Oef! Enkele weken later 
benoemde hij P. Ignace Matondo, Congolese 



scheutist, tot Deken van Saint Alphonse om er daar een voorbeeld te stellen dat de Kerk in Zaïre 
authentieker is dan de ‘politique d’authenticité’ van President Mobutu. P. Ignace Matondo moest 
het voorbeeld geven van die pastorale omwenteling. Elke maand bereide hij de gelovigen voor om 
een bepaalde hernieuwing door te voeren waarbij alle priesters van het bisdom Kinshasa verplicht 
werden om dat eveneens onmiddellijk in te voeren in hun parochies. P. Ignace Matondo begon met 
het invoeren van de Zaïrese ritus van de Eucharistieviering: ikzelf en eveneens onze reeds stramme 
Germain Van Houtte dienden tijdens de gloria rond het altaar te dansen al wierook zwaaiend..., 
gehuld in kazuifels gemaakt van Hollandse wax voor vrouwen…  met een 3 kg zwaar bepareld 
hoofdkapsel, verkregen van een chef coutumier van de Bayaka-stam… en geflankeerd door twee 
‘nkumu’ (notabelen) die in plaats van kaarsen grote ceremoniële lansen in vlamvorm droegen. 
Zouden de gelovigen niet gaan proesten in het geniep als ze ons blanken zo ‘authentiek 
opgekalfaterd’ naar het altaar zien togen? Maar neen! Tijdens mijn dansende toetreding naar het 
altaar bleef de menigte bewonderend muisstil… “Oef!” - En Ignace Matondo jubelde eveneens: - 
“Oef!” De mastodontische parochies – die volgens het decreet van de Kardinaal ‘moesten 
uiteenvallen in een samenhang van christelijke gemeenschappen ‘à taille humaine’ - werden 
ingedeeld in kleine wijkbasisgemeenschappen beheerd door een groep geëngageerde christenen 
en vertegenwoordigd door een afgevaardigde in de pastorale raad van de parochie, een 
‘ministeriele’ groep van leken. De basisgemeenschappen van de volwassenen, zowel als de 
basisgemeenschappen van de ‘Jongeren van het Licht’ (Bilenge ya mwinda) hielden wekelijks 
eveneens zogenaamde ‘gebedswaken’ in hun wijk; want het was door de dictator niet verboden  
samen te bidden… Zo konden alle gelovigen zijn verbod omzeilen. Deze pastorale omwenteling werd 
geleidelijk ingevoerd in de meeste bisdommen van Zaïre. In feite werd het een effectieve toepassing 
van de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie. 
Maar het saboteerde de macht van Mobutu. Alle 
inbreuken tegen het verbod van samenkomen, die 
gesignaleerd door zijn spionnen op zijn werktafel 
belanden, werd door zijn vrouw Marie Antoinette, die 
een zeer Christen was en bevriend met P. Ignace 
Matondo, stiekem in de vuilbak gegooid. Dat was een 
begin van het afbrokkelen van de macht van Mobutu. 
En zo werd ik tot 1998 de medewerker van P. Ignace 
Matondo voor het uitbreiden en begeleiden van de 
basisgemeenschappen voor jonge volwassenen die uitzaaiden in gans Zaïre en eveneens in vijf 
andere landen van centraal Afrika. Dat was nog een veel spannender avontuur met Jezus Christus! 
En Mobutu die naar Marokko gevlucht was met alleen maar ongeveer vier miljard dollars voor zijn 
familie (volgens Jean Ziegler, cf.: “Le capitalisme expliqué à ma petite fille” blz. 80 ), … overleed er 
toen, och arme, van prostaatkanker en liet in heel Zaïre enkele honderden ‘Mobututjes’ -
weeskinderen achter en zijn massieve gouden badkuip in Gbadolite.  
(bijdrage van Missionaris Frans Overlaet met foto’s van: President Mobutu, Kardinaal Malula, Pater Ignace 
Matondo, domein van Mobutu in Gbadolite) 

Van waar komt “Cultura”?  
Vanwaar komt deze naam vroeg lezer Paul Lion in onze vorige nieuwsbrief. Wordt dat een opdracht 

voor de oudheidkundige Kring? Misschien wel, maar intussen doe ik toch een poging om dit mysterie 

deels op te lossen. Cultura is een Latijns woord en betekent “bebouwing, vorming. “Het was die 

naam, die de eerste bewoners van deze wijk kozen voor een buurtvereniging. Volgens mij een 

logische keuze. Die bewoners hebben dit stuk Withoefse hei immers bebouwd en vormgegeven. Dat 

gebeurde op het einde van de jaren veertig. Toen ontwikkelde onze gemeente op die gronden een 

verkaveling voor sociale woningbouw. Vooral stadsmensen van buiten de gemeente maakten gretig 

gebruik van deze unieke gelegenheid. Met behulp van de Nationale Maatschappij voor Goedkope 

Woningen en Kleine Landeigendommen bouwden zij een bescheiden woning op percelen van om 

en bij 840 m². Dat deden ook mijn ouders. Er waren strikte voorwaarden gesteld om in aanmerking 



te komen voor een premie van de wet De Taeye. Zo 

mocht je merkwaardig genoeg geen autogarage 

bouwen, maar wel een bergplaats voor tuingerief en 

huisdieren (kippen of konijnen). Het comfort is 

doorheen de jaren sterk verbeterd en de woningen 

zijn zichtbaar verruimd. Er was geen stromend water, 

wel regen- en grondwater dat met een pomp manueel 

naar boven werd gehaald. Als kind wasten wij ons in 

een grijze badkuip, gevuld met water dat met een 

moortje op de kachel was warm gestookt. Ik vond het 

altijd merkwaardig hoe mensen, die elkaar nauwelijks 

kenden, zo snel een echte vriendenkring vormden. 

Mede onder impuls van mijn ouders werd een 

wijkvereniging opgericht, die de naam ‘Cultura’ 

meekreeg. Het opzet was elkaar beter leren kennen. 

Op de bijeenkomsten deelden de bewoners hun huis- 

en tuinervaringen en konden ze vrijuit praten over het 

reilen en zeilen op de Withoefse heide. Ze wisselden 

ook tuingerief uit en gaven elkaar raad over de aanleg 

van de tuin. Vergeet vooral niet dat het overwegend stadsmensen waren die naar ‘den buiten’ 

kwamen, onder meer voor de gezonde lucht en de prachtige natuur. Cultura organiseerde jaarlijks 

volksspelen en heel wat andere evenementen voor groot en klein, gaande van zakkenlopen voor 

kinderen tot verklede koersen of paalklimmen voor de volwassenen. Jaarlijks konden de kinderen 

paaseieren rapen op bebost terrein naast Heibos. Er werden voor hen ook kerstfeestjes 

georganiseerd in de zaal van het Parochiecentrum. Cultura organiseerde ook een wedstrijd voor de 

mooiste tuin. Enkele malen per jaar was er zowaar ook een bal in het zaaltje van de Oude Withoef. 

Cultura had ook een standje op de jaarlijkse 

parochiefeesten op de speelplaats van de 

toenmalige meisjesschool. In die dagen waren er in 

onze wijk enkel zandwegen, die na hevige 

regenbuien werden herschapen in modderpoelen 

zodat de auto’s nauwelijks vooruit geraakten. Op 

herhaald aandringen van Cultura besloot de 

gemeente de wegen te verharden met kasseien. 

Later kwamen de riolering en de eerste 

asfaltverhardingen, op initiatief van burgemeester 

Fernand Pairon. Mijnheer Bisschop uit de A de 

Preterlaan 15 was de eerste voorzitter. In het bestuur zaten mijn ouders en de heren Milis, 

Heirwegh, Horste, Peeters, Willekes en Spaenjers. Door toedoen van Cultura kwamen er twee 

plaatsgebonden straatnamen, een genaamd naar onze eerste pastoor Antoine de Preter en de 

tweede naar Cultura. De gemeente liet na aan elke straat de geëigende blauwe straatnaamborden 

aan te brengen. Daarom bedacht Cultura een alternatieve inhuldiging van onze straat met een heuse 

volksstoet. De voorzitter droeg een pitteleer als burgemeester en werd in een beerton vervoerd. 

Twee bestuursleden vergezelden hem in boerenkiel als schepenen. Aan elke hoek werd aan een 

leidingpaal een bruinhouten naambord aangebracht met de straatnaam in ’t zwart aangebracht. 

Tegen het einde van de jaren vijftig stierf Cultura een stille dood Mogelijks voegt de Oudheidkundige 

kring aan dit verhaal nog wat historische informatie toe.  
(bijdrage van Eddy Marstboom met foto’s van de wijk en van zijn woning toen en nu 70 jaar later) 



Reactie op een artikel in onze vorig krantje 
We kregen een aanvulling toegezonden, wat betreft het verhaal van Brigitte Jansen in onze vorig 
krantje, van Albert Huysmans, nu wonende in Kessel-lo en zoon van de vroegere kruidenierswinkel 
van Louis en Irma Huysmans, en inderdaad een vroegere klasgenoot van mij, hij schrijft: 
Louis, ik denk dat ik je direct met de voornaam mag aanspreken want als ik me niet vergis hebben 
we jaren in dezelfde klas gezeten in de jongensschool tegenover jou huis. Ik vond je verhaal over al 
die verschillende winkels en handel erg boeiend en mooi beschreven.  Een aanleiding om wat 
herinneringen op te halen. Ik woonde in de kruidenierszaak van Louis en Irma tegenover de Kerk. 
Het was inderdaad toen een kruidenierszaak met alle voedingswaren, met alleen wat speelgoed 
tussen 1 november en 1 januari, later werd het enkel speelgoed. Voorheen was er ook een café aan 
gekoppeld (De Klok ?) en een bloemenkwekerij (voor WOII) achter het gemeentehuis (voorloper van 
rozenkwekerij Philippo). Elke zondag in het voorjaar stond mijn grootvader met groenten-plantgoed 
voor de deur. Ernaast was er ten andere voorheen ook nog een café. Kees en Liza woonden er, de 
stoeltjeszetter van de kerk. Bij de gezusters Van Beringen dacht ik dat je vooral naai- en breigoed en 
knopen kon vinden. Nogmaals proficiat en dank voor je artikel.  
Ook Louis Verpraet reageerde met het volgende verhaal: 
In Heide vertelt (n°56) vertelt Brigitte Jansen en vrienden waar overal in Kalmthout wat te koop was. 
Er worden twee loodgieters vermeld. Dit doet mij denken aan een verhaal van vijfenzestig jaar 
geleden. Het was een vrouwelijke cliënte die in de apotheek kwam. Haar echtgenoot was loodgieter. 
Ik ken de naam niet meer van de echtgenoot maar ze woonde op de Heuvel in de Statiestraat. Zij 
vertelde mij volgend waar verhaal: Zij was geboren op een boerderij in de polder van Nieuw Namen. 
Dit is gelegen tussen het tweelingdorp Kieldrecht en het verdronken Land van Saeftinghe in Zeeuws 
Vlaanderen. Zij kwam uit een gezin met 28 kinderen. Haar vader en moeder waren nooit ziek. De 

moeder had nooit een miskraam 
gehad, al haar bevallingen verliepen 
vlot. Alle kinderen waren 
kerngezond. Dit geschiede vlak voor 
de oorlog. Toen werd op de 
Antwerpse private radio “het 
Kerkske” een reportage gewijd aan 
dit unieke gezin. Ook in de 
Zondagsvriend, uitgegeven door 
Gazet Van Antwerpen, verscheen 
een volledige fotoreportage, dit alles 
vlak voor de oorlog. Samen met nog 

een zus die gehuwd was woonden zij beiden in Kalmthout. Zij vertelde mij toen dat van haar hele 
familie op Kerst- en Nieuwjaarsdag alleen de kinderen met echtgenoten binnen mochten. 
Vermoedelijk hadden zij een grote schuur. Eén zoon en een dochter kozen voor het celibaat. Dit 
gezin was wel een unicum. Ik lees verder in het verhaal over de Frits. Daar stond ik eens te wachten, 
voor mij stond een landbouwers echtpaar. Hij was groot maar zij was klein van gestalte , zij deed 
het woord. Toen de Frits vroeg wat mag het zijn antwoorde zij, heb je een “zippeke” voor mijn man? 
Ondertussen werd ik ook geholpen. Of de Frits een zippeke van zijn maat had weet ik niet. Mijn 
vraag luidt: bestaan er nog zippekes (blauwe kiel) in de handel. De Frits deed mij ook denken aan 
het oude pompierssysteem. Was er brandalarm dan werd er met de sirene luid loeiend alarm 
gegeven. De vrijwilligers waren bijna allemaal neringdoenders die normaal steeds thuis waren. De 
Frits was altijd bij de eersten omdat in de Kerkendijk een fietspaadje uitkwam waarmee de Frits 
razendsnel aan het gemeentehuis aankwam. Met een man of vijf, zes, werd er gestart. Meestal was 
het naar de Hei. Soms gooide een achteloze fietser een nog niet uitgedoofde sigarenstompje weg. 
Als het droog was bleef deze soms smeulen tussen dorre bunt en soms joeg een windje het vuur 
door het droge materiaal. Ik heb de Frits zo eens ontmoet als brandwacht. Ik vermoed dat het 
verhaal  zich had afgespeeld toen een vijftal hectare was afgebrand naast de Verbindingsweg. Op 
een boomstronk zat de Frits het landschap te bewonderen om bij het eerste nieuwe vlammetje dat 



de kop in te drukken. Ik had toen met hem een korte babbel maar hij kweet zich van zijn taak in 
volle rust! 

Geen wedstrijd deze week! 
Wij dachten ons nuttig te maken om wekelijks in dit krantje een wedstrijd te lanceren waarbij wij 

een lokale handelaar in het 
daglicht zette. Nu de corona-crisis 
ook voor deze mensen hard 
toeslaat is elk lichtpuntje 
belangrijk, dat dachten we toch! 
We reikte een forum aan waarbij 
de plaatselijke middenstander, 
door nog geen 20 euro uit te 
geven, tweemaal een 
fantastische reclame kreeg welke 
een 1000-tal lezers bereikt, 
hoofdzakelijk mensen uit Heide. 
Dus echt geen dure of waardeloze 
campagne. Door het sturen van 
een aantal mails vonden we wel 
enkele handelaars bereid om aan 

dit initiatief mee te werken maar er was geen enkele handelaar die zich spontaan aanmeldde om 
mee te doen. Dat heeft ons erg hard verrast! Dagelijks horen wij pleiten om lokaal te kopen, er 
worden heuse (dure) reclamecampagnes aan deze promotie gekoppeld en toch pikt niemand op 
een spontane manier in. Dit doet ons besluiten dat we deze wedstrijd moeten stopzetten, tenzij 
onze middenstanders in Heide toch bereid zouden zijn spontaan mee te doen! Anderzijds zou ik te 
kort doen moest ik vergeten de handelaars die wel intekenden na ons verzoek hartelijk te danken! 

De winnaar van vorige week: 
Het antwoord op de prijsvraag van vorige week was GEUSENBACKLAAN. Al sedert vele jaren vindt 
men daar het vorige week afgebeelde “kapelleke” terug. Een tiental antwoorden kwamen toe op de 
redactie. Op 5 februari werd Hilde Bierkens uit de Statielei als winnares getrokken. Zij werd 
uitgenodigd om de gewonnen waardebon op te halen bij de firma Le Vin du Bâché in de Statielei. 
Daags nadien nam zij haar waardebon in ontvangst (zie foto) 
 

 

Le Vin du Bâché / Filip De Wit 
Statielei 11 2920 Kalmthout 

+32471719034 
info@viduba.be 

 
 

webshop@viduba.be 
Onze webshop is ons 'digitale' uitstalraam. Wij leveren direct en persoonlijk zonder tussenkomst 
van transport- en of logistieke partners of u kan komen ophalen. Alle goederen komen uit onze 
eigen voorraadlocatie die dezelfde is als onze 'stenen' winkel en dus volledig onder onze controle 
staat. Wij verkopen enkel rechtstreeks aan de consument in België 
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Nieuwe fietsenrekken in gebruik aan het station in Heide. 

Treinreizigers kunnen sedert 
enkele dagen gebruik maken 
van de nieuwe fietsstallingen 
welke aan beide zijden van de 
overweg werden opgericht. Het 
is een fietsenstalling geworden 
waarbij mensen hun fiets ook 
hoger kunnen plaatsen via een 
uitschuifbaar rek. Over het 
esthetische hoorden wij al wel 
verschillende meningen, ik 
kwam al burgers tegen die het 
aartslelijk vonden maar ik 
ontmoette ook mensen die het 
een prachtige creatie vonden! 
Het voornaamste zal in elk geval 
zijn dat de treinreizigers er hun 

fiets op een behoorlijke en veilige manier kunnen plaatsen tijdens hun afwezigheid. 

Mogen we dit zo maar laten gebeuren? 
Als NMBS zijn zinnen doorzet 
dan is deze service weldra ook 
geschiedenis. Het is spijtig, met 
deze ingreep verdwijnt het 
zoveelste menselijk contact. 
Eigenlijk helpen wij allemaal 
een beetje mee om dit te laten 
gebeuren. We de vraag wel 
eens stellen: willen wij wel dat 
dit allemaal elektronisch moet 
gebeuren? We bankieren en 
betalen elektronisch, we 

kopen een elektronisch ticket, we versturen mails in plaats van brieven. Op zich niets mis mee! Of 
toch, soms moeten we daar toch ook eens even over nadenken? 
 

 

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