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14 maart 2021

Heide vertelt!

oni

Mijmeringen over Kalmthout voor 1900!
In 1943 bezocht ik een tentoonstelling die in zaal Campo op de Meir in Antwerpen gehouden werd.
Het thema was Kalmthoutse Heide en omgeving( de Kempen). Hier lagen mooi geslepen pijlpunten
en mesjes in silex. Zij werden door ene meester Verhoeven in de “Steertse” duinen gevonden, een
juiste locatie werd niet vermeld. Deze duinen staan in Nederland bekend onder de naam de
“Staartse” duinen. Het is dus mogelijk dat zij, of in de gemeente Kalmthout, of in de gemeente
Huijbergen, gevonden zijn. Deze artefacten stammen uit een tijdperk van ± 3000 jaar geleden. In de
Foxemaat werden rond 1880 twee geraamtes gevonden met wapens pijl, boog en speer. In de
allereerste eerste week van de Heide in 1951 vertelde Prof. Dokter Goossenaerts, geboren in
Achterbroek, hierover. Ik heb getracht te achterhalen wat er met deze laatst opgegraven krijgers
gebeurd is en waar ze bewaard worden, niemand kan tot nu toe hierop een antwoord geven. De
pijlpunten en mesjes werden bewaard in het museum van Brecht. Bij de bevrijding werd hier hevig
gevochten en werd er veel vernield. In Calmphoutania uitgave 2020 nr.2, vertelt Danny Mathyssen
over “het Kapelleke van Heide”, dat er reeds in het begin van de 18e eeuw stond. Het werd zelfs al
in 1755 gerestaureerd. De toenmalige pastoor zei dat de Kapel toegewijd was aan “beata Maria
virgo in Erica”. Als ik de vertalingen lees, ook deze van Feraris, dan spreekt men over de “Kapelle op
de heide”. Maar in het Latijn staat er Erica en dat is vertaald dopheide. Er had eigenlijk “Caluna”
moeten staat. De bewuste pastoor kende blijkbaar het Latijn niet zo goed. Bij het aanbouwen van
de elektriciteitscabine heeft men het 300 jaar oude Kapelleke bijna volledig geïntegreerd in het
nieuwe bouwwerk. Alleen de achterste halve meter werd aangebouwd door pastoor Verstreken,
om er een altaar te plaatsen. Dit gebeurde tijdens de bouwwerken. Het is ook deze pastoor, die de
oeroude
duizendjarige
lindeboom, die met andere
lindebomen achter het
Kapelleke
stond,
liet
omzagen. In 1850 kon men
deze lindeboom vanaf de
nog
niet
afgegraven
Vossenbergen bewonderen.
Dit volgens een verhaal van
meester Verhoeven in het
“heemkundig tijdschrift van
Brecht”. Zelf heb ik rond de
Kapel nog drie lindebomen
weten staan. Deze die achter
de Kapel stond, moest plaats
maken voor de elektriciteitscabine, de twee andere staan er nog, zij werden geplant na 1850. In
1947 hebben twee dronkaards het Mariabeeld verbrijzeld. Zij werden gearresteerd en moesten de
schade betalen. Naast de ramen en de deurstijlen ziet men nog de originele bakstenen. Meester
Verhoeven, die in het verhaal vernoemd wordt, woonde in Nederlands Putte. Hij werd geboren rond
1840. Hij had een uitgebreide intellectuele bagage. Hij beheerste de Nederlandse taal, het Frans,
Wiskunde, Aardrijkskunde, geschiedenis… In een Nederlands Heemkundig tijdschrift ( NassauBrabant) waarvan ik de naam niet meer weet, werd zijn levensverhaal beschreven. Hij was
ongehuwd, zat onder de luizen en vlooien en had steeds een fles jenever bij de hand.. Na enkele
jaren in Nederlands Putte verbleven te hebben werd hij onderwijzer in Kalmthout en bleef daar tot

zijn pensionering, waarna hij zich in Halsteren vestigde van waar uit hij regelmatig te voet naar
Kalmthout kwam om zijn pensioen op te halen. Toen hij nog in Kalmthout woonde zwierf hij
geregeld rond in wat nu het huidige grenspark is. In die tijd was het onderwijs niet verplicht. Het
werk op de boerderijen had voorrang. Het Vossenbergenmassief was 40 à 45 meter hoog. Na het
afgraven van dit massief, voor het aanleggen van de spoorweg in Antwerpen, was het niveau nog
slechts 20 meter hoog. Van daar uit kon men 20 kerktorens zien. Ook de eeuwenoude lindeboom
achter de Mariakapel in Heide was goed zichtbaar en dat was voor de inwoners waardevoller dan
de Kapel zelf. Pas in 1775 werd de “Witte Hoeve” gebouwd en van dan af kreeg het hele gebied de
naam Withoevense Heide. Deze hoeve moest als schaapsstal dienen. Hier zouden een drietal
schaapherders met hun kudde onderdak gevonden hebben, terwijl het er in “de Greef” een negental
zouden geweest zijn. De stal, waarin de schapen stonden was een “potstal”. Deze was ongeveer één
meter diep uitgegraven. De dieren liepen op de heide vanaf einde maart; dan zat er het meeste
voedsel in de opschietende boompjes. Zes weken later dan graasden ze op grassen, waarvan het
meest bekende “bunt” of “pijpenstro” was. De naam “bunt” is wel veel ouder dan de benaming
“pijpenstro”, die pas ontstond nadat het gebruik van
tabak bij ons bekend werd en de lange pijpenstelen van
de pijpen op hun beurt gereinigd moesten worden van
nicotineaanslag. En waarmee ging dat beter dan met de
lange buntstengels. Vanaf de maand juli kreeg de
struikhei als laatste voorrang om begraasd te worden.
Deze plant bevat dan de meeste mineralen. Struikhei
werd gemaaid en op geslagen onder een afdak als ze
ongeveer zeven jaar oud was. Dan zit er het meeste
voedsel in. Als er te weinig gras groeide werden sommige
plekken, begroeid met oude struikhei, in de maand maart
in brand gestoken. Het jonge buntgras ontkiemt hierna
onmiddellijk. Wilden de imkers verse hei hebben dan
werd ook een plek met oude heistruiken afgebrand voor
eind februari; de afgebrande hei schiet dan onmiddellijk uit met jonge twijgen. Dophei wordt door
geen enkel dier, noch door wilde, noch door tamme, gegeten. Hiervan werden gewoonlijk dikke
plaggen gestoken en werden onder een afdak gelegd, om te drogen. Gedurende de tijd dat de
schapen in de potstal verbleven werden ze niet
uitgemest. Om de week werden er plaggen bij
gegooid. De dieren vertrappelden alles door
mekaar en stilaan raakte de potstal vol, tegen het
einde van de winter stonden de dieren met hun
koppen bijna tegen de balken van de schuur. Het
“potstalmest” werd gebuikt op de akkers. Hierop
werden erwten, bonen, peeën en koolsoorten
geteeld. Daarnaast werd er op grotere schaal
rogge, haver, Spelt, en ook boekweit gezaaid; dit
voor het koken van pap of het bakken van
boekweitpannenkoeken. Spurrie zaaide men ook
als veevoeder. De meeste van die planten gedijden wel in de schrale zandgronden van de Kempen.
Soms werd er tussen de graangewassen klaver gezaaid. Met zijn wortelstelsel produceert klaver
stikstofverbindingen. Om een schaap goed te laten groeien had men een hectare gezonde heide
nodig. Plaggen en hei maaien waren arbeidsintensieve activiteiten. Meestal lagen de akkers in de
buurt van de boerderij; hier dus langs de Withoefstraat, de Statielei en het deel tussen de
Kapellensteenweg en de Withoeflei. Zodoende zorgde de Witte Hoeve dat er leven was op de
Withoevense Heide. Rond 1800 werd op bevel van Napoleon de Putsesteenweg, de
Achterbroeksteenweg en de steenweg van de “Darm” naar de Zilverenhoek aangelegd. Een ander
groot werk was de aanleg van de spoorweg van Antwerpen naar Nederland in 1854. Tussen 1890

en ± 1900 reden er regelmatig volle zandtreinen naar Antwerpen om het zand van onze
Vossenbergen te verhuizen en er de spoorwegberm in Antwerpen mee op te hogen. En plots, in
1898, bouwde een man, Jef Ivens genaamd, de eerste woning in wijk F, in de Canadezenlaan
nummer 4. De driehoek van het Kapelleke naar de Witte Hoeve en de Canadezenlaan nummer 4
durf ik de embryonale driehoek noemen, waarin en waarrond een nieuwe samenleving zou groeien
en een deel van de Withoevense heide gewoon ”Heide” werd.
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat met foto’s van het Kapelleke in vroegere tijden, het
pijpenstrootje een voorbeeld van een potstal))

Het verhaal van Marleen Verbeeck en Aubert Fret
Ik breng hulde aan mijn nicht Marleen Verbeeck, een zonnestraal… en haar echtgenoot Aubert Fret,
sociaal bezield. Zij was verpleegster en Aubert landbouwingenieur. Marleen, geboren op 9-1-1952,
kwam uit een gezin van 7 kinderen (6 dochters en 1 zoon ) en groeide op in de Eikenlaan in Heide.
Als idealisten trokken Marleen en Aubert na hun huwelijk naar Afrika waar ze de eerste twee jaar
(1974-1976) in Congo als ontwikkelingswerkers in Bondaba, een buitenpost van het bisdom Lisala,
werkzaam waren. Waterputten en bronnenopvang op een hygiënische manier aanleren aan de
bevolking. Landbouw en kleinvee promoten. En alle soorten raad geven aan de bevolking. Hun
eerste zoontje Bart ging als baby mee, en was er de mascotte van de bevolking. De laatste weken
dat ze daar werkzaam waren ben ik hen gaan bezoeken, samen met een scheutist Frans Bom, die
dia-positieven-reeksen maakte van ontwikkelingsprojecten. We waren eveneens zeer
geïnteresseerd in de verwezenlijkingen van een Vlaamse religieuze die de families had kunnen
overhalen het interieur van hun huisjes knus, mooi en praktisch te verzorgen in plaats van alleen
maar een slaap- en stapelplaats. In het jaar 1976 togen we daarvoor naar Yambuku, een missiepost.
Daar werkten ook enkele scheutisten die ons gastvrij opvingen.
Naast de kerk was er een hospitaal bediend door enkele Vlaamse
zusters. We zijn daar de zieken even gaan bezoeken om ze moed
in te spreken. Na ons bezoek brak er daar een geweldige ebolaepidemie uit. Ebola is de naam van dat dodelijke virus van de
familie van covid dat toen zo genoemd werd naar het riviertje dat
langs Yambuku stroomt. Gelukkig zijn Marleen en Aubert, Frans
Bom en ik toen aan die besmetting ontsnapt. Maar enkele Vlaamse
religieuze verpleegsters en de pastoor van de Parochie zijn er aan
bezweken. 280 doden wegens lichamelijk contact. Na hun verlof in
Kalmthout zijn Marleen en Aubert naar Mozambique vertrokken.
Daar was Aubert als landbouwingenieur benoemd in het
ministerie van Landbouw onder het regeringsbeleid van Machel.
De president Machel voerde een communistisch bewind met zorg
voor de bevolking die merendeel van landbouw leefden. Daar was
het hun tweede zoon Wouter die als kleine baby meeging… Marleen werkte daar als verpleegster
in de moeder- en kindzorg, en Aubert werkte voor de provinciale landbouwdienst in Nampula. Toen
de oudste zes jaar was kwamen ze terug naar Kalmthout. Ondertussen was er in Mozambique onrust
ontstaan. Tot op een dag het vliegtuig met de President erin neerstortte; daarna kwam er een
rebellenleger, ‘Renamo’ genaamd, gans Mozambique onveilig maken. Het koppel ging in de
Ganzendries wonen. Marleen werkte als verpleegster en zette jarenlang haar schouders onder de
wereldwinkel in het centrum van Kalmthout. Na de schoolloopbaan van de zonen zijn Marleen en
Aubert nog naar Angola getrokken. Daar konden ze zich gemakkelijker nuttig maken omdat daar de
officiële voertaal eveneens Portugees is zoals in Mozambique. Spijts de moeilijkheden en de nasleep
van de 25 jaar durende burgeroorlog in Angola konden zij op allerlei manieren daar eveneens de
bevolking helpen. Marleen heeft in Angola verschillende lokale verenigingen geholpen met advies
en vorming, o.a. om het gebruik van condooms onder de jongeren te promoten, om besmetting met

aids te vermijden; want dat is een ‘technologie’ die in Afrika veel weerstand ondervindt bij de
mannen. Maar als een vrouw hen helpt dan is er kans op slagen. … Toen na enige jaren het eerste
kleinkind geboren was in België, besloot Marleen dat hun tijd erop zat, en het jaar daarop kwamen
ze terug. Marleen heeft nog een tijd als verpleegster gewerkt, en ook in aidspreventie programma
van een protestantse ontwikkelingsorganisatie, tot haar gezondheid het niet meer toeliet. De
Afrikaanse zon had haar huidkanker bezorgd, helaas, te laat ontdekt. Op 20-9-2011 is ze ervan
overleden. « Vaarwel nonkel Frans » waren haar laatste woorden die ze me nog met veel tederheid
meedeelde, alsof ze me nog wilde troosten! Aubert is nog vele jaren in meerdere landen
ontwikkelingsprojecten gaan evalueren veelal in Afrika maar ook in Libanon. Hun zonen Wouter en
Bart zijn hun Afrikaanse jeugd helemaal niet vergeten. De jongste woont met zijn gezin in Ekeren,
maar de oudste werkt en leeft al jaren in het buitenland, samen met zijn gezin, liefst in goed warme
en vochtige landen. Eerst in Panama, dan in Florida (VS) en op het ogenblik in Taiwan. De ouders
van Marleen : Guido Verbeeck en Agnes Overlaet, die eveneens hielpen in de wereldwinkel van
Kalmthout, waren door het verlies van hun dochter erg geschokt. Enkele jaren later zijn zij ook
overleden.
(Bijdrage van Frans Overlaet en Aubert Fret)

In de tuin bij directeur Van Roy van The Right Plastilit

1.Eric Scheibenstock gehuwd met Jacqueline Van Roy
2. Paul Renier gehuwd met Sabeth Van Roy
3. Josée Van Roy gehuwd met Jef Linders
4. Jacqueline Van Roy gehuwd met Eric Scheibenstock
5. Mevrouw Van Roy
6. Sabeth Van Roy gehuwd met Paul Renier
7. Tessy Van Roy gehuwd metWalter Balemans
8. Jef Linders gehuwd met Josée Van Roy

9. Guido Zegels (werkzaam in de afdeling
Publiciteit)
10. Walter Balemans gehuwd met Tessy van
Roy
11. Jos Stockmans ??? Technieker

Na de publicatie van bovenstaande foto in ons krantje van twee weken geleden ontvingen we een
bijdrage ons toegezonden door Suzan Craey. Zij heeft heel wat mensen herkend op de foto en hun
namen weergegeven in de tabel onder de foto, waarvoor dank! Persoonlijk doe ik één poging om
iemand op deze foto te benoemen. De man die rechts naast nummer 8 zit lijkt mij Louis Boden, was
toen schepen in Kalmthout.

Foto van de vroegere molen van de Bessenhei!
Bedankt voor het wekelijks
toesturen van het krantje. In
nr. 60 vraagt Louis Verpraet of
iemand nog iets heeft van de
molen in de Molenbaan. Ik
bezit enkele postkaarten
waarvan er twee in kleur zijn.
Eén heb ik gescand. De kaart
dateert van 1923 en is
uitgegeven door Hotel des
Chasseurs in de Statiestraat
(Heuvel). De grote schuur aan
de rechterkant heeft er nog
heel lang gestaan en werd
afgebroken in de jaren 90.
(ingezonden door Ludo Van Aert)

Het geheim van het Phoenixpark
Om dat er in een vorig nummer van “Heide vertelt” (n°60) kort werd gesproken over deze beruchte
moord ben ik gaan zoeken naar een boek dat ik daarover heb. Ik had het
gevoel dat de opgegeven datum waarop de moord naar Paul Steinmann
gebeurde niet correct is. En ik heb mijn boek, van 1923 gevonden. Een
eerste boek “Le drame de Phoenixpark: une erreur judicaire”, van
journalist Albert Fuglister bestaat uit een bundeling van artikelen zoals
deze tijdens de rechtszaak verschenen in Le Matin (Antwerpen) in maart,
april en mei 1923. Maar er is ook nog de uitgave van Patria: “Het geheim
van Phoenixpark”, eveneens uit 1923, met diverse zwart/wit illustratie. Het is dit boek dat ik bezit.
Het is een uitgebreid verslag van het ophefmakende proces. De naam van de schrijver of
samensteller wordt niet vermeld, maar men vermoedt
dat het ook Fulgister is geweest. Men verwart soms ook
met de plaats van het gebeuren in verband met de
“vijver”. Vele nemen aan dat die ligt op de hoek
Kapellensteenweg en Missiehuislei, de kleiput, maar ook
dat is niet correct. In 1920 verkoopt Victor Van Damme
zijn domein aan Paul Steinmann en zijn vrouw Lucie
Matroye. Ze geven hun domein de naam Phoenixpark en
laten zich op 16 februari 1922 te Kalmthout inschrijven.
Lang zullen ze echter niet genieten van hun landhuis.
Lucie Martroye heeft verschillende minnaars. De hoofdrolspelers van de beruchte moord

Haar tweede minnaar is een drie jaar oudere kandidaat-notaris Leon Van den Wouwer. De 45-jarige
Steinmann wordt in de nacht van 22 op 23
juni 1923 het slachtoffer van een aanslag. Hij
wordt verwond door twee kogels in de maag
en de lever, nadat hij de wagen in de garage
wil plaatsen en de lichten wil doven. Hij
geraakt toch nog in de villa en krijgt dan een
wapen te pakken... verder een lang verhaal...
Dit alles gebeurde in het kasteeltje
waarachter een grote vijver ligt. Dit is een
heel korte samenvatting, de lange
uitgebreide versie is te lezen in dit boek. Na
de dood van Paul Steinmann wordt het
landhuis opnieuw verkocht in eind
1922/begin 1923. Het kasteeltje, de remise
en bijhorende gronden, komen in handen
van Armand Victor Steens en zijn vrouw
Bertha Maria Angelica Meulepas. Het andere
deel waarop de hoeve staat, wordt
aangekocht door dokter Cornelius Franciscus
Mennes. Tijdens deze periode wordt er in
het kasteeltje les gegeven. Twee
bewoonsters van Beukenhof kunnen hierover nog uitgebreid vertellen. Eén dame (nu 95 jaar) heeft
nog samen met haar ouders en broer gewoond in het Hoveniershuis, dat deel uitmaakte van het
Phoenixpark. Dit van 1929 tot 1939. Tijdens die periode ging zij daar ook naar school. De lessen
werden gegeven door Mevrouw Valérie Van Moons. Het klaslokaal bevond zich op de eerste
verdieping. Alle kinderen en leeftijden zaten samen. De klas was 25 kinderen groot. Tijdens de
middag kregen ze in de keuken een warm middagmaal. In deze klas zaten onder andere de volgende
kinderen: Maria Ibens, Gezusters Van Doren, Alice & Maria, Gezusters Deens Maria & Wiske,
Gezusters Vogels Maria & Yvonne, Stella Van Laerhoven, Maria Hendirickx, Marc Plezier, Walter
Milbou. De onderwijsperiode is gestart in 1925 en
duurde tot 1932. Dan werd er immers een school
opgericht in Heide. Meester Gommeren begon
alle kinderen die naar Phoenixpark gingen te
“ronselen” om naar school in Heide te gaan. De
volgende koper van het kasteeltje is de
Nederlander Pieter DeJongste, 1 augustus 1937.
Hij noemt zijn domein Heidehof. En op 6 mei 1942
vraagt hij bij het gemeentebestuur een
bouwaanvraag in voor het voeren van
1: nieuwe GITOK, 2: landhuis waar vroeger het
veranderingswerken. Deze werken bestaan uit
kasteeltje was, 3: de vijver (wat moeilijk te zien)
het afbreken van de verdieping, verlagen van het
dak en veranderingen in het interieur. In 1943 wordt het huis opnieuw verkocht en het domein
versnipperd. Op 25 mei 1943 koopt Cornelius Schrauwen de villa Heidehof en een deel van de tuin.
Na WO II gaat ook Schrauwen over tot de verkoop van het domein. In de verkoopakte van 22
november1948 lezen we dat de nieuwe eigenaar de Antwerpse Vereniging voor uitkering van
Kindertoeslag is. Het is de bedoeling om hier een kolonie voor zwakke kinderen op te richten. Pas in
1951 verschijnt het nieuwe gebouw. Na een openbare verkoop op 17 en 22 november 1961, komt

het volledige domein Heidehof in handen van de vzw Zusters van het Arme Kind Jezus in Belgie uit
Borsbeek, beter gekend als de zusters van Cara Fey. De volgende eigenaar is de vzw Jeugdzorg, die
het domein de naam De Tweesprong geeft en dient als observatie- en oriëntatiecentrum. De
gebouwen staan vervolgens leeg tot 1986, de vzw is zo goed als failliet en er is een vereffenaar
aangesteld. Het gebouw wordt aangekocht door de
gemeente Kalmthout die er de school Gitok tijdelijk
in onder brengt. De school wordt geïnstalleerd in
het bestaande complex. In 2017 wordt er een
volledig nieuwe school geopend, het oude gedeelte
werd afgebroken. De villa van Van Damme (of wat
er nog van overblijft) dient als conciërge woning en
de vijver is er nog steeds. Ook nog even meegeven
dat in “Heide vertelt n°60” als vroegere naam van de
Missiehuislei, de Rode weg werd genoemd. Het was
niet Rode weg maar Ro(o)de Dreef
(bijdrage van Paul Witters, bronnen: Van Parifart tot
Dennendaal, Het geheim van Phoenixpark en eigen bronnen in Beukenhof)

Nog even over Le Nid d’Aiglons!
In één van de voorbije vertellingen komt de naam
“Le Nid ‘d Aiglons” voor. Dit was voor de oorlog
een vrije Franstalige school gevestigd in het
kasteel van de familie Van Damme. Het waren
kinderen van ouders die in het buitenland werkten
zoals op de ambassades, consulaten en in onze
kolonie in Congo. Tijdens de oorlog kwamen hier
ook jongens naar school uit de Bezemheide en
Heide. Deze waren 17,18 of 19 jaar en ouder. Ze
kregen aan attest als student omdat ze er
ingeschreven waren. Een student moest niet naar
Duitsland om er te gaan werken. Een lokale student heeft mij lang geleden vertelt hoe in 1943 Duitse
soldaten de school binnenvielen en verschillende Joodse jongeren meenamen, ook de directeur. De
directeur had deze jongens ingeschreven onder valse namen. Dit alles was het gevolg van een
verraden werk!
(reactie van Louis Verpraet, Heidestatiestraat)

Op reis in 1978!
De beslissing was al in januari 1978 gevallen, dit voorjaar zouden we met het vliegtuig voor een
weekje naar Benidorm vliegen. Drie jaar voordien
was dictator Franco in Spanje gestorven en nu, met
de nieuwe koning Juan Carlos I, vonden we het wel
veilig om Spanje te verkennen. Een reis vastleggen
is nu erg eenvoudig met IPad en internet. Maar zo’n
veertig jaar geleden was dat een heel gedoe. Eerst
naar het reisbureau, in ons dorp was er geen dus
dan maar naar Antwerpen een stapel reisbrochures
halen. Dagen konden we dan thuis genieten van de
prachtige hotels die de touroperators ons
aanboden. Prijzen berekenen en vergelijken. Onze
keuze viel al snel op het driesterren Hotel Rosamar van de Oostendse touroperator Sunair. In de
jaren zeventig begon het massatoerisme te bloeien, een tendens die in België voor een groot deel
te danken was aan Sunair die als één van de eersten goed georganiseerd was en hostesses had in

elk hotel. Sunair is later verkocht aan de Engelse groep Airtours en in 2000 zijn ze er helemaal mee
gestopt. Enkele weken later konden we dan vertrekken met een vlucht van TEA Trans European
Airways. TEA was een Belgische luchtvaartmaatschappij die tussen 1971 en 1991 voornamelijk
chartervluchten uitvoerde vanaf de Brusselse luchthaven Zaventem. Lange rijen stonden aan te
schuiven aan de incheckbalies. Online inchecken was nog niet mogelijk. Twintig kilogram bagage per
persoon moest lukken voor één weekje. Als handbagage mocht een ‘sacoche’ mee in het vliegtuig.
Toen was vliegen nog een plezier, eten en drinken inbegrepen in de prijs. Voor zij die wilden roken
geen probleem, geen gezeur met verkoop van allerlei producten… Op de luchthaven van Alicante
stonden de hostessen van Sunair in hun knalgele jurkjes, ons al op te wachten om ons de juiste
bussen te wijzen naar
Benidorm. Nu is de
afstand van Alicante
luchthaven
naar
Benidorm zo’n 60 km
maar in 1978 moest je
nog over de N332 en
deed je er al snel twee
uur over… Na het
uitpakken van onze bagage was de eerste activiteit het thuisfront verwittigen dat we goed en veilig
waren aangekomen. Even een berichtje sturen of bellen via Skype of WhatsApp was ondenkbaar.
Dat moest allemaal nog uitgevonden worden. Bellen via de hotelkamer was ook geen optie want
dan wist je niet hoeveel het hotel je zou aanrekenen. Dus dan maar, met een handvol peseta’s, gaan
aanschuiven aan de dichtstbijzijnde telefooncel. Blijkbaar waren er meer die het thuisfront moesten
verwittigen. Was het onze beurt dan kon Vera bellen en stond ik met de peseta’s in aanslag om de
jackpot van de telefooncel te vullen. Waren de muntstukken bijna op, dan kreeg de beller het sein
dat er afgerond moest worden. De tijden zijn
veranderd… Een auto huren om het
binnenland te verkennen was moeilijk. Dus
kozen we voor de georganiseerde busritten
vanuit het hotel naar het bergdorpje
Guadalest en de Algar watervallen. Het
natuurpark van Algar met zijn waterval was
mooi om te zien maar in het voorjaar erg koud
om in te zwemmen. In 1978 waren er maar
enkele horecazaken bij de ingang van het park
en kon je gratis naar de watervallen. Nu is het
een toeristische trekpleister en betaal je een
toegang van vier euro. Guadalest was nog het mooie dorpje bovenop een berg. Onderaan de berg
had je enkele winkels en horecazaken. Vanuit het dorpje met zijn witte huisjes, dat je via een tunnel
kon bereiken, had je een mooi uitzicht over het stuwmeer. We hebben er nog een jasje van
schapenvel gekocht voor onze zoon. Hij heeft het er enkele winters lekker warm in gehad. Ook op
Guadalest zou het massatoerisme de komende jaren beslag leggen. Bij het doorbladeren van ons
fotoboek zie ik dat we ook in Finestrat geweest zijn, de place to be om op een ezel een tochtje te
maken. Het vierdelig postkaartje met vier ‘ezel toeristen’ wenst ons een ‘Buen Viaje a Finestrat’. Het
dorp zal er nu ook wel anders uitzien dan veertig jaar geleden. Wat we natuurlijk niet konden missen
was een avondje uit naar het gloednieuwe, op 12 juli 1977 geopende, Benidorm Palace. Met volle
busladingen werden de toeristen aangevoerd tot de zaal met 1500 kijklustigen vol zat. Het eten dat
we kregen stelde niet zoveel voor maar het optreden van de ‘blote vrouwen’ was voor die tijd een
waar spektakel. Na zes dagen brachten de kanariegele hostessen ons terug naar de luchthaven.
Onze eerste Spanjereis zat er op. Het zou zeker niet de laatste zijn.
(reisverhaal ingezonden door Wim Kuyps met foto’s van dictator Franco, vroeger logo van Sunair en een
foto van het bergdorpje Guadalest)

De familie Van Roy
Soms duiken er nog prenten op van vroeger die ons doen terugdenken aan vervlogen tijden. Zo
stuurde Alain ’t Kind van VTB-Cultuur Kalmthout ons een nieuwjaarskaart destijds verzonden door
de familie Van Roy. De foto op de kaart is genomen vanuit de Max Temmermanlaan. Hij was ook
nog in het bezit van het overlijdensbericht van Karel Van Roy, de stichter van NV The Right Plastic,
de voorloper van het huidige bedrijf Pipelife Belgium, gevestigd in de industriezone Bosduin. Uit het
bericht onthouden wij ook dat Karel de voorzitter is geweest van het Kerkfabriek Sint-Jozef HeideKapellenbos, en oud burgemeester was van Kapelle-op-den-bos.

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

