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21 maart 2021

Heide vertelt!

oni

De lente is in het land!
Vandaag begint de lente, of toch niet? Weerkundig nam hij begin deze maand al een start. Lees even
mee:
De meeste lentes beginnen op 20 maart. Behalve die van 2044 en die van 2048. Die beginnen op 19
maart, zet dat al maar vast in je agenda. De laatste keer dat de lente op 21 maart begon was in 2011.
Pas in de 22ste eeuw gebeurt dat weer
een keer. Wanneer de lente begint is niet
zomaar besloten in een of ander stoffig
kamertje met wetenschappers of
ambtenaren. De astronomische lente
wordt bepaald door de stand van de
aarde ten opzichte van de zon. Die
verandert met de seizoenen. De lente
begint op de dag dat dag en nacht bijna
overal op aarde even lang zijn. Dat
gebeurt twee keer per jaar. Die andere
keer begint de herfst. De lente begint niet altijd op dezelfde datum: Dat komt omdat de aarde er niet
precies 365 dagen over doet om zijn baantje om de zon te draaien en dus alle seizoenen te doorlopen.
Hij doet er eigenlijk 365 dagen, vijf uur, 48 minuten en 45,1814 seconden over. Daardoor valt het begin
van de astronomische lente elk jaar ongeveer 6 uur later. Een jaar duurt langer dan 365 dagen. Om te
zorgen dat de lente niet steeds verder opschuift en we helemaal in de war raken, hebben we het
schrikkeljaar ingevoerd. Het jaar duurt eens in de vier jaar één dag langer. De meteorologische lente
begint op een andere datum: Om het nog ingewikkelder te maken: als meteorologen het over de lente
hebben, gaat het over de maanden maart, april en mei. De meteorologische lente begint dus elk jaar
op 1 maart en eindigt op 31 mei.

Uit de oude doos!
Op deze foto zien we van links naar
rechts Jan Francken (uitgever) Carl
Huybrechts (presentator) veldrijder
Jim Arnouts, naast Suske en Wiske
verscholen achter de taart Wietse
Bosmans (veldrijder), Stef Boden
(veldrijder), Kevin Pauwels (veldrijder), Louis van den Buijs, (voorzitter
Wieka VZW) en Koen Helsen (toen
deputé voor sport van de provincie
Antwerpen).Deze foto is genomen in
2012 bij de presentatie van het
stripalbum “Het kostbare kader”,
samengesteld door Jan Francken. Naast het stripverhaal zelf wordt in het album ook de geschiedenis
van het Kalmthoutse veldrijden beschreven.

Hoe de streek “Withoefse Heide” veranderde
In 1940 strekte “de Withoefse Heide” zich nog uit vanaf de spoorweg tot aan de Nieuwstraat en de
Putsesteenweg. In 1943 ontstond er brand langsheen de spoorweg, veroorzaakt door enkele gloeide
kooltjes. Door het oprakelen van het vuur van de stoomlocomotief waren zij uit de locomotief
gevallen op de droge spoorwegberm. Het blussen gebeurde door de pompierskorpsen van
Kalmthout, Essen en Kapellen. Deze bestonden uit vrijwilligers, meestal neringdoeners, want die
waren steeds thuis. Bij brandalarm ging er een sirene af. Die loeide over de gemeente en riep de
pompiers op. Water was er nergens te vinden. De
heide werd geblust door er met takken op te
slaan. Zij werden af de bomen gekapt die er hier
en daar stonden. Toen wij met de trein uit
Antwerpen, waar we naar de middelbare school
gingen, in Heide aankwamen, lieten we onze
boekentas liggen. Wij en de andere passagiers
kregen van de pompiers een afgekapte tak in de
hand en konden zo mee gaan blussen: hoe meer
volk er hielp hoe vlugger de brand geblust zou zijn.
Daar waar het vuur te hevig was, kwam er een
pompier met een schop een gooide er grote klompen aarde op. Nadat uiteindelijk het vuur gedoofd
was ging iedereen huiswaarts. Omdat het vuur nog na smeulde, bleef er wel een brandwacht ter
plekke. In café “De Kroon” in de Heidestatiestraat laafden de pompiers hun dorst. De volgende dag
echter waaide er een zacht windje en het vuur laaide weer op en dit zo twee dagen na elkaar. Wat
er overbleef was een zwart geblakerde vlakte tot aan de Putse Moer. De Duitse bezetter heeft deze
vlakte vol geplant met palen van omgekapte dennenbomen in Nederlands Putte en Ossendrecht.
Deze palen, door de mensen Rommel-asperges genoemd, stonden ± 1 meter diep in de grond en
staken ± 3 meter boven de grond uit. Hiermee wilden de bezetters een mogelijke landing van de
geallieerden met zweefvliegtuigen verhinderen. Als er geen bewaking was werd er van deze palen
door verschillende buurtbewoners brandhout gemaakt. Oktober 1945: Kalmthout wordt bevrijd!
Binnen de kortste keren verdwijnen deze palen, zij werden openbaar verkocht. In 1950 werd het
bos geplant, dat er nu nog staat tussen de Putsesteenweg en de Putse Moer. Men plantte er de
Corsicaanse den of zwarte den. Het is die boom die we ook terug vinden in het Zwarte woud. In het
zuidelijke gebied, met name in de Withoefse heide, werd er niets aangeplant en mocht de natuur
haar gang gaan. Vanaf 1950 werd het eerste deel van de nieuwe wijk verkaveld en bebouwd. Vijf
jaar later volgde ook het tweede deel. Het verhaal van Eddy Marstboom geeft zeer goed de sfeer
uit die tijd weer. Vanaf 1950 is men ook aan beide zijden van de Max Temmermanlaan geleidelijk
beginnen verkavelen en bebouwen. De Noordzijde van de Koningin Astridlaan mocht nog niet
bebouwd worden en op de woningen op de zuidzijde mocht er geen vol
verdiep komen. Destijds had Burgemeester Pairon grootse plannen met
de Withoefse heide. Er moest een sportcentrum komen met
voetbalvelden, tennisvelden, zwembad, een groot restaurant, met er
rond straten met villa’s. De hele Withoefse heide was beschermd door
een klasseringsbesluit van 1942, in 1946 gewettigd door een
Regentsbesluit (de broer van koning Leopold III was toen staatshoofd).
Zonder declassering slaagde Burgemeester Pairon er in zijn plannen te
laten wettigen door middel van een koninklijk besluit. Hij werd gesteund
door verschillende leidinggevende, Christelijke politici. De bewoners van
de Nieuwe wijk richtte een actiegroep op. Als lid van de Koninklijke
Vereniging Natuur-en Stedenschoon werd ik erbij gevraagd. Deze
vereniging werd in 1910 opgericht, met als doel het hele heidegebied te
beschermen. Na veel jaren van strijd verkreeg zij het klasseringsbesluit.
In 1912 stelde zij het gemeentebestuur voor een Natuurreservaat op te
richten, echter zonder resultaat. Er waren echter nog meer redenen,

waarom het prestigieuze plan van Burgemeester Pairon niet kon doorgaan. Er lag geen waterleiding,
geen elektriciteit en vooral geen erkende afvoer voor het rioolwater. Er werd langs de Kijkuitstraat
in de Withoefse Heide een diepe gracht gegraven. Ondertussen waren er gemeenteverkiezingen
geweest. Pairon was bij de vorige legislatuur op wettelijke wijze burgemeester geworden, maar
binnen de C.V.P.-Kalmthout bestond er reeds van in het begin weerstand. Nu kwamen zij aan zet.
Bij het verkiezen van de Schepenen, werden drie tegenkandidaten gekozen, namelijk Adriaan Van
Hooydonck, Louis Boden en Frank Gommeren. Van de mooie plannen van Pairon kwam dus niets in
huis. In februari 1965 is hij plots overleden. Zo doende werd Adriaan Van Hooydonck de
burgemeester. We hadden een goed contact en na rijp beraad bepaalden we de plek waar een
zwembad, dat aan alle eisen zou voldoen, kon komen en het is er nog. Er wordt druk gebruik van
gemaakt. Onder de Kapellensteenwg lag er nog niet zo heel lang de hoofdriool. Hierdoor was er een
groot probleem opgelost. De plaats lag niet te ver van Heide, ’t Centrum, Dorp en Achterbroek. Soms
nam ik wel eens deel aan de bestuursvergadering, als adviseur. Zo liet ik het gemeentebestuur in
1984 een nieuw structuurplan voor de Withoefse Heide maken en dit laten bekrachtigen. Het
Koninklijk besluit werd hierdoor vernietigd en de Withoefse Heide werd terug Natuurgebied. Hierin
was ook voorzien, dat de noordzijde van de Koningin Astridlaan ook bebouwd mocht worden. Aan
de parking op het einde van de
Heibloemlaan en de Putsesteenweg werd
een hectare grond voorbehouden voor het
oprichten van gebouwen voor openbaar
nut. Het Natuur-educatief Centrum “Het
Nec - De Vroente” kwam er en bewees meer
dan genoeg hoe nuttig het was! De
volgende anderhalf jaar zullen er grondige
modernisatiewerken uitgevoerd worden,
waardoor alle functies nog beter tot hun
recht zullen komen. Sedert 1943 volgt de
natuur in de Withoefse Heide haar eigen
weg en is daar een wild-bos van 75 jaar gegroeid. Alles wat er groeit, heeft de natuur geplant. Het
is nog ECHT, geniet ervan. Het natuurleerpad werd ondertussen ook aangepast voor blinden: een
fantastische realisatie! Om de situatie rond 1950 beter in te schetsen: tussen de Hazendreef, de
Max Temmermanlaan, de Minnedreef, de Dennendreef en de Geuzenbacklaan lag er toen een
prachtig heideveld met een mooi langwerpig ven. Langs de Geuzenbacklaan was alles bebouwd, en
in de Minnedreef tussen de Dennendreef en de Max
Temmermanlaan stonden verschillende woningen. In
dit gebied hebben we als kleine jongens veel
gespeeld. Van de Elzendreef liep er een mooi wit
zandpad doorheen in de richting van de Koningin
Astridlaan. Op dit pad heb ik voor het eerst een
parasiet die op struikheide voorkomt gevonden,
namelijk, Duivelsnaaigaren. Het lijkt op rood
gekleurd “tamboerkensgaren”, dat slingerend als een
slang tussen de takken van de struikheide hangt. Ik
woon hier van september 1933, als zevenjarige
zwierf ik met mijn broer en mijn vrienden als
zigeuners door dit gebied. Ik had er een fantastische, gelukkige, onbezorgde kindertijd…
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat)

Een verhaal van vooraleer de GSM bestond!
Een anekdote die ik hier even wil aanhalen speelde zich af in de jaren ’80 in café Nooreind, nu café
“de Gewone Koereur”. Uitbater was toen Louis Van Hees, hij was in Kalmthout beter gekend als
“den beerboer”. In die periode bestond er nog geen GSM en als men iemand wilde bereiken dan

was de telefoon één van de middelen. Het was ook een gewoonte dat nogal wat mannen wel eens
afzakte om een pintje te gaan drinken en als het dan gezellig was dan bleef men wel eens “plakken”.
Dit was niet altijd naar de zin van moeder de vrouw en meer dan eens belde die dan naar het café
om te horen of haar wederhelft daar zat met de boodschap om hem onmiddellijk naar huis te sturen.
Een vrouw die een dergelijke oproep deed kreeg de cafébaas aan de lijn. Louis Van Hees vond dat
al deze leugentjes om bestwil vergoed moesten worden. Naast zijn telefoontoestel hing hij een lijst
(menu) op waaruit de caféklant kon kiezen tegen vergoeding. De klant moest dan maar bepalen wat
de cafébaas moest vertellen. Hoe de lijst er juist uitzag weet ik niet meer maar naargelang het geen
wat Louis moest vertellen moest er meer betaald worden. Het ging van: -hij is juist vertrokken, -hij
is een half uurtje geleden vertrokken, enz… tot –hij is hier vandaag niet geweest. De prijzen waren
oplopende van 5 frank naar 20 frank of zoiets, afhankelijk van wat Louis aan de telefoon tegen de
vrouw moest zeggen.

Ook 35 jaar geleden reed Wim Kuyps naar Spanje!
Nadat we in 1978 voor de eerste keer naar Spanje vlogen, voor een korte vakantie in Benidorm,
wilden we graag nog een keertje terug naar deze omgeving om onze zomervakantie door te
brengen. Van een collega op het werk konden we in de zomer van 1982 een huisje huren in Altea.
Ondertussen hadden we twee kinderen en alleen vliegtuigtickets boeken was moeilijk en ook erg
duur. Ryanair en andere lage kostenmaatschappijen waren er nog niet. Dus dan maar met de auto.
We hadden pas een Toyota Starlet gekocht en dat leek ons best te doen. Dagen van te voren waren
we al aan het plannen. We kochten Spaanse en Franse wegenkaarten, (TOMTOM was er ook nog
niet) en stippelden routes uit. Aan Vera, mijn echtgenote, werd uitgelegd welke route we gingen
volgen. Zij was tenslotte mijn copiloot. Bij de bank werden Franse francs en Spaanse peseta’s
gekocht (op de Euro moesten we nog 17 jaar wachten) en we konden vertrekken. De dag van vertrek
werd de auto volgeladen. Koffers konden niet mee. Daarvoor was in ons Starletje te weinig plaats.
Tussen de voorzetels en achterbank kwamen de draagtassen met schoenen, speelgoed, kleding en
handdoeken te staan. De rug van de zetels van de achterbank konden we neerklappen en daarop
kon nog meer kleding gelegd worden. Hierop
kwamen twee kussens van de ligzetels. Die
werden gedekt met een laken en de kinderen
hadden een prima bed om de volgende nacht
door te brengen. Dat zou je nu niet meer
moeten doen. Gegarandeerd krijg je hiervoor
een hele reeks verkeersboetes… Rond
achttien uur startte de 1900 kilometer lange
rit naar Altea. Onze eerste stop was om te
tanken in Luxemburg. Overvolle tankstations
langs de snelweg. Voor een liter benzine betaalde we in België tweeëndertig Belgische frank (tachtig
eurocent) maar in Luxemburg konden we twintig procent goedkoper tanken en natuurlijk ook een
voorraad sigaretten aankopen voor de komende veertien dagen. Vanaf Frankrijk begonnen de files
aan de ‘péage’. Het gebruik van kredietkaarten was toen nog niet in de mode. Alles moest contant
betaald worden. Maar wie nog muntstukken over had van een vorig bezoek aan Frankrijk, kon die
in een grote metalen mand werpen. Lagen er genoeg muntjes in dan ging de slagboom omhoog.
Een leuke bezigheid voor de kinderen. Rond twee uur ’s nachts reden we Lyon binnen. De grote ring
rond Lyon was nog niet aangelegd. Al het verkeer moest door Lyon en zijn tunnels. Een hele job voor
Vera om dat allemaal op de kaart te volgen en de goede richtlijnen te geven. Een navigatiesysteem
zorgt voor heel wat minder stress. Tegen de morgen, na twaalf uur rijden, kwamen we aan in La
Jonquera, de grens met Spanje. Weer kilometers aanschuiven, Spanje zou pas in 1986 als lidstaat
gaan toetreden tot de EU. De grenscontrole was in 1982 nog streng. Paspoorten werden nagezien
door nors kijkende beambten. De kinderen deden maar of ze sliepen. Zo hoopten we snel te kunnen
doorrijden. De Franse franc konden we voor veertien dagen opbergen. De Spaanse peseta was nu
aan de beurt. Nu rij je vanaf de Spaanse grens, La Jonquera, via de autoweg AP-7, ook Autopista del

Mediterráneo genoemd, op enkele kilometers van de Middellandse Zee, tot in Algeciras. In 1982
was de autopista al wel klaar tot juist voor Barcelona. We konden de kleine ring rond Barcelona
nemen maar hier gingen we helemaal in de fout. Binnen de kortste keren zaten we midden in de
stad en dan nog wel juist in de ochtendspits. Was de TOMTOM toch maar wat vroeger uitgevonden!
Vanaf Barcelona was het gedaan met de autosnelweg. Vanaf hier kon je alleen naar het zuiden via
de nationale weg N-340. Pas in 1992 was de rondweg van Valencia gereed, zodat we ook hier nog
door de stad moesten. Eindelijk na 19 uur rijden kwamen we aan in Altea. Moe maar blij dat we er
waren. De vakantie kon beginnen. Een zwembad hadden we niet. Dat was voor de luxevilla’s. Een
plonsbadje was ook prima. Op de veertien dagen dat we in Altea verbleven zijn we maar één andere
Belgische auto tegengekomen, een 2CV-ke. Onverantwoord? Zal wel zeker, we zouden het nu niet
meer doen…

Sfeer in café t’ kraantje
Via Alain ’t Kind kregen we twee foto’s in ons bezit destijds genomen in café ’t Kraantje. Dit café was
er op de Kapellensteenweg waar nu de stovenwinkel van Jef Jacqmain gevestigd is. Ruddy Gabriels,
kleinzoon van uitbaatster Rozeke Vissers, bezorgde hem deze foto’s.

Op de eerste foto zien we van links naar rechts: Gerard Vissers, de echtgenoot van Rozeke, de
uitbaatster, Jef De Coster (had als bijnaam “t beestje) en Annie Raats. Op de tweede foto is links
uitbaatster Rozeke te zien maar de twee andere personen blijven voorlopig onbekenden. Misschien
kent één van onze lezers ze wel!

Even iets rechtzetten!
Zoals gewoonlijk lees ik met graagte én aandacht uw wekelijkse uitgave van “Heide vertelt”. In de
rubriek van de BIN-vrijwilligers zie ik echter -wat de communicatie met mij als coördinator van BINKijkuit betreft- een zetfoutje geslopen…In mijn e-mailadres heb je de letter ‘d’
vergeten. Dus ludwig@binkijkuit.be ipv luwig@binkijkuit.be. Kan je dat (bv. in de volgende uitgave)
rechtzetten aub, waarvoor dank. Tevens dank voor het vermelden van onze BIN.

Ooit stond er een kiosk op het Heidestatieplein!
Verhalen uit vroegere jaren brachten meer dan eens aan
het licht dat er vroeger op het Heidestatieplein een vaste
kiosk heeft gestaan. Toen wij in de jaren ’80 in Heide een
kermiscomité hadden opgericht kwam dit meer dan eens
ter sprake. Er werd toen zelf geopperd om deze kiosk te
herplaatsen. De toenmalige voorzitter van de Harmonie
Bos en Hei, Marcel Hensen die deel uitmaakte van het
comité, stelde toen voor om in afwachting van een nieuwe
kiosk de kermis te openen met een concert dat plaatsvond
vanuit de botsauto’s. Dat gebeurde ook een drietal jaren
zo! Alleen vind ik het spijtig dat ik nooit een foto heb gezien van de vaste kiosk die op het plein zou
hebben gestaan. Misschien is er één van onze lezers die wel een foto heeft of is er iemand die het
verhaal hierover kan vertellen. Nu wij een bijzonder mooi Heidestatieplein hebben gekregen kan er

misschien eens overwogen worden of een dergelijk bouwsel opnieuw en plaats zou verdienen op
het plein, én of het nuttig zou zijn voor de sfeer en het leven in en op het Heidestatieplein!
(de foto die dit artikel begeleid is lukraak gekozen!)

Het begin, blijft reacties uitlokken!
De foto publiceren
we al voor deze
derde maal. Het
begon drie weken
geleden met een
vraag
van
Joke
Vandermaesen. Zij
zond ons een foto
van de vroegere
woning van Karel van
Roy in de Max
Temmermanlaan en
vroeg of wij deze
mensen
kenden.
Ondertussen blijft dit
reacties uitlokken. Zo
kregen
we
een
berichtje van pastoor
Jos Verhaegen. Hij zegt dat hij aan het eerste tafeltje vooraan zijn voorganger Pastoor Alois
Boeyckens erkend die daar samen zit met zijn medewerker E.H. Draye. Ook Agnes Smets, die
jarenlang als secretaresse werkte bij The Right Plastic, zette haar aan het werk en kon zowat
iedereen op de foto een naam geven. We geven een samenvatting van de foto in 1968 genomen:
Bovenaan van links naar rechts: Adrienne Broos, Maria Appels, onbekende dame met zwart haar,
Erich Scheibenstock, Nicole Heyrman, Paul Renier, Josée Van Roy, Jacqueline Van Roy, Mevrouw
Van Roy, Sabeth Van Roy, Tessy Van Roy, Marcel Van Thillo, Jef Linders, Karel Van Ham, onbekende
persoon, Guido Zegers. Het tafeltje onderaan: E.H. Draye, Karel Van Roy, de stichter (hier dacht
men Alois Boeckens te herkennen), Henri Van de Wouwer, Marcel Van Dyck, Walter Balemans en
een onbekend gebleven persoon.

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

