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1 jaar HEIDE VERTELT 
We vieren een dubbel jubileum! Ons krantje bestaat 

volgende week 1 jaar en vandaag ontvang je van ons 

het 65ste nummer in de reeks. Persoonlijk had ik nooit 

gedacht dat het zo een vaart zou lopen, mijn bedoeling 

was van bij aanvang de bewoners hier uit de 

omgeving, vooral dan oudere en eenzame mensen onder ons, wat meer aangename momenten te 

bezorgen in corona-tijd. En hoe kan je dat beter doen dan wat lectuur aan te bieden en het accent 

te leggen op het verleden. Een jaar lang hebben we ondervonden dat het initiatief gesmaakt wordt, 

heel wat positieve reacties kwamen op ons af. Het was de bedoeling dit een korte periode vol te 

houden maar de tijd vliegt en vooraleer we het beseffen zijn we een jaar verder. Maar er was nog 

een reden om er mee door te gaan. Aanvankelijk 

leek het, en hoopte wij, dat de corona-periode ons 

enkele maanden in de greep zou houden. 

Ondertussen weten we beter en heeft het virus ook 

zijn eerste verjaardag gevierd! En het krantje?... Als 

we voldoende respons blijven krijgen gaan we er 

nog wel even mee verder. Uiteraard zijn 

redactionele teksten, foto’s, verslagen, klasfoto’s, 

enz… nog steeds van harte welkom! Ondertussen 

wensen wij onze lezers mooie paasdagen toe! 

Jeugdherinneringen: De goede week 
De week voor Pasen beleven we de Goede of Heilige Week. Alhoewel het gebeuren me sinds mijn 
achttiende in België niet veel meer doet, moet ik toch bekennen dat deze gebeurtenissen me wel 
een beetje aangrijpen. Soms denk ik dan terug aan mijn jeugd in de jaren zestig. Ik vond het toen 
wel een beetje raar dat die week de Goede Week werd 
genoemd, want die periode was in Jeruzalem in het jaar 
33 nu niet bepaald een leuke tijd. De goede week begon 
met Palmzondag met het verhaal van de blijde intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Het verhaal van Palmzondag 
vertelde ons dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnen 
reed en werd opgewacht door een grote groep mensen 
die hem toewuifden met palmtakken en hun jassen voor 
hem op de grond legden als teken van zijn koningschap. 
Iedereen snoeide die dag zijn buxus bosjes en trok met 
een zak vol palmtakjes naar de kerk om te laten zegenen 
door meneer pastoor. Nadien trokken we in processie het dorp rond zwaaiend met de gewijde 
buxustakjes. Moeder stak nadien enkele van die takjes achter het kruisbeeld. Dat zou beschermen 
tegen bliksem en ander onheil. Dan volgden er drie gewone dagen waarop we, zoals altijd, ‘s 
morgens vroeg naar de dagelijkse mis van zeven uur moesten. Donderdag was het Witte donderdag. 
Dan werd het Laatste Avondmaal herdacht. Die dag is vernoemd naar de liturgische kleur. Wit staat 
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voor goed, vreugdevol en heilig. Op Witte 
donderdag werd Jezus in de Hof van Eden, of 
de Hof van Olijven, in de steek gelaten door 
zijn bange apostelen en pleegde Judas het 
verraad waardoor Jezus door zijn vijanden 
gevangen kon genomen worden. Het leuke 
aan die viering was dat meneer pastoor de 
voeten van enkele dorpelingen en notabelen 
waste. Reikhalzend bekeken we dit 
schouwspel, stilletjes hopende dat er toch 
eentje zijn voeten niet gewassen had vóór de 
plechtigheid. Halverwege de dienst was het 
ook gedaan met het klokkengelui. De 

torenklokken vertrokken namelijk die dag naar Rome om de 
paaseieren op te halen. Goede vrijdag is de dag waarop Jezus 
werd gegeseld, aan het kruis genageld en stierf. Goede vrijdag 
was de droevigste dag van heel deze week. Het lijden en 
sterven van Jezus stond centraal met om drie uur nog een 
wake met heel de klas in de kerk. We vonden het raar dat de 
pastoor sprak van 'Goede' vrijdag. Zo goed was die dag volgens 
ons nu ook weer niet als ze je aan een kruis nagelen. Die dag 
gingen we ook met heel de school naar de individuele 
biechtviering. Iedereen schoof dan aan bij de onderpastoor. 
Hij gaf, na het belijden van je zonden, de minste penitenties of boetedoening in de vorm van 
gebeden. De pastoor-deken kreeg merkelijk minder biechtelingen. Hij was veel strenger en zat dan 
ook snel zonder biechtelingen, waarna hij uit zijn biechtstoel kwam en met luide stem verkondigde 
dat er bij hem nog plaats was om te biechten. Meestal probeerden we dan zonder te biechten uit 
de kerk te verdwijnen. Maar vanaf zaterdag, Paaszaterdag begon voor ons de echte goede week. 
We kregen paasvakantie. Deze zaterdag werd ook wel Stille zaterdag genoemd, omdat op die dag 
de klokken niet luiden tot aan de Paaswake. De klokken konden trouwens ook niet luiden want de 
Paus was ze in Rome nog aan het vullen met chocolade eieren die we met Pasen in de tuin konden 
rapen. Het was ook de laatste dag van de vasten. Op paasdag mochten we genieten van al dat 
lekkers in ons vastentrommeltje. In de winkels werden die dag ook kleine kuikentjes uitgedeeld. De 
meeste overleefden maar enkele dagen. Maar toch hebben we er soms een mooie haan aan 

overgehouden om het kippenhok te bewaken. Op 
Paaszondag bleven we ‘s morgens braaf in bed liggen 
tot vader kwam melden dat de klokken waren 
gekomen. Voordien kregen we regelmatig te horen dat 
we niet mochten buiten kijken want dat anders de 
klokken voorbij vlogen. Toen we wat ouder werden 
hebben we dat toch wel eens geprobeerd met als 
gevolg dat we vader de eieren zagen leggen... Om de 
zaak toch nog een beetje te redden legde moeder uit 
dat vader de eieren uit de zon aan het leggen was 
omdat ze anders zouden smelten... Nadien trokken we 

met heel het gezin, op ons paasbest, naar de paasmis. Na de mis was het feest met het mooiste 
servies en in de mooiste kamer van het huis. Maar het belangrijkste was dat de paasvakantie kon 
beginnen... 
(bijdrage van Wim Kuyps, afkomstig van Essen) 

Ook 60 jaar geleden ging Wim Kuyps al op vakantie! 

Nu gaan we massaal op vakantie naar Spanje of nog een flink eind verder. Maar zestig jaar geleden 
was dat wel iets anders. De wettelijke verlofdagen waren nog beperkt, pas rond 1955 kregen de 



werknemers één of twee weken per jaar verlof. Ook de schoolkinderen kregen in die jaren voor het 
eerst in de zomer vrij. Op vakantie gaan naar het buitenland was weggelegd voor de betere klasse. 

Was je bij de gelukkigen dan ging je 
met het gezin voor enkele dagen 
naar de kust van Blankenberge of 
Oostende. Zo herinner ik mijn 
eerste vakantie naar zee. In 1955 
vertrokken we ’s morgens vroeg 
met de stoomtrein vanuit Essen 
voor een weekje vakantie naar 
Oostende. Alleen dat was al een 
hele belevenis. Vader was al dagen 
zenuwachtig voor zijn eerste grote 
vakantie. Moeder was al een week 
bezig om de geleende koffers in te 
pakken. En daar stonden we dan op 

het perron te wachten op de trein van acht uur naar Antwerpen. Vader druk in de weer om zijn 
kroost bijeen te houden en moeder moest op de koffers letten. Gelukkig ging nonkel mee op 
vakantie. Hij werkte als ambtenaar op het station en kende de gebruiken bij de spoorwegen en kon 
vader een beetje tot rust brengen. Ook tante en twee nichtjes gingen mee op vakantie. Even rust 
wanneer iedereen zijn plaatsje had gevonden in de trein maar aangekomen in het station van 
Antwerpen begon voor vader een nieuwe beproeving: overstappen op de trein naar Oostende. 
Vader zag het al niet meer zitten en dacht aan zijn moestuin waarin hij ook een mooie vakantie kon 
doorbrengen. Vanaf Antwerpen kwam de rust terug in het gezelschap. Nonkel en tante waren 
enkele maanden voordien al op verkenning geweest naar Oostende en hadden kamers gevonden 
bij een oudere dame. Voor ons gezelschap vier oude kamers behangen met overjarig behangpapier 
en verbonden met tussendeuren en één badkamer op de gang met een grote spleet onder de deur 
die als verluchting moest dienen. Eén badkamer die we moesten delen met twee andere kamers. 
Vakantie bij burgers’, een voorloper van 
de B&B formule die nog moest worden 
uitgevonden. Moeder kreeg van de 
eigenares, per hoge uitzondering, 
toestemming om ook de keuken te 
gebruiken zodat we niet zouden 
verhongeren. Uit eten gaan liet vaders 
budget niet toe. En daar was ze dan: de 
zee met de aanrollende golven. Voor een 
kereltje van vijf jaar een geweldige 
ervaring. Die middag speelden we al in 
het zand en de zee. Een klein 
probleempje hadden we wel met onze 
zwembroeken. Moeder had de voorbije maanden voor iedereen een wollen zwembroekje gebreid, 
zo’n model dat je navel bedekte. Zolang we in het zand speelden viel dat nog wel mee, maar eens 
we te water gingen leek het wel of ons zwembroekje dubbel zo groot werd. Als ik nu de foto’s van 
toen bekijk, leek het echt nergens op. Maar ’t zal toen wel de mode geweest zijn zeker? Voor vader, 
die toch gewend was in de tuin te werken, had moeder een schopje gekocht waarmee hij diepe 
putten kon graven en hoge bergen kon maken waar we dan een parkoers van de ronde van Frankrijk 
op aanlegden. Met knikkers speelden we dan een wedstrijd welke wielrenner als eerste beneden 
zou komen. Voor de twee nichtjes had tante een meer vrouwelijke activiteit bedacht. De voorbije 
maanden had ze mooie bloemen gemaakt in crêpepapier. Voor de nichtjes werd een grote put 
gegraven en op de rand werden al die mooie papieren bloemen uitgestald welke tegen schelpen als 
betaalmiddel werden verkocht. Het moesten wel mooie schelpen zijn, het waren tenslotte ook 



mooie bloemen. Een aantal jaren zijn we zo op vakantie geweest naar Oostende of Blankenberge. 
In de jaren zestig, wanneer het vakantiegeld wettelijk geregeld werd en er ook een echt budget was 
om op vakantie te gaan, werd de Belgische kust vervangen door Zwitserland. Eerst ging ik als 
twaalfjarige met de CM, de Christelijke Mutualiteiten, op kamp naar Maloja in Zwitserland. Weken 

van te voren mochten we in het plaatselijk CM 
kantoor onze reiskoffer, zo’n kartonnen doos 
komen ophalen die als bagage koffer mocht 
dienen. De slimmeriken die het al eens 
meegemaakt hadden vernisten de doos en 
spanden er enkele stevige riemen rond om bij 
regenval niet met een slappe doorweekte doos 
op het perron te staan. Wat een belevenis, de 
eerste keer alleen op vakantie en dan nog naar 
Zwitserland. De driedaagse huttentocht was 
een belevenis om nooit te vergeten en dan tien 
dagen later terug aankomen met een joekel 
van een koeienbel in station Oost in 

Antwerpen. Voor vader was het nog steeds een zware beproeving om zijn kroost, ondertussen 
uitgegroeid tot zes kinderen, in het gelid te houden bij het wachten op de directe trein naar Leysin 
of St-Moritz in Zwitserland. Een reisje naar Spanje lukte pas na ons huwelijk. Vader zag een vakantie 
naar het land van Franco niet zo zitten… 
(reisverhaal van Wim Kuyps met foto’s: passage van de stoomtrein in Heide, een B&b in Blankenberge uit de 

jaren ’60, een foto van het vertrek van een CM vakantie, let op de kartonnen koffers!) 
40 jaar geleden was er voor het eerst de “Acht van de Kar” 

Dit jaar is het al 40 jaar geleden dat 
de "acht van de kar" boven de 
doopvont werd gehouden. Het 
begon allemaal, zoals heel veel 
dingen geboren worden, aan den 
toog ergens in het begin van het jaar 
1981. Kalmthout kende toen nog 
heel wat, noem het maar, 
kermiskoersen. Er waren koersen 
aan café Pieter Breughel (nu taverne 
De Gloria), aan de Oude Withoef en 
er was ook een kermiskoers in 
Heide. De uitbater van de Kar, Luc 
Van Kolen wilde ook zo een koers. 
De Heidestoempers waren trouwe 
bezoekers van het café-restaurant 

en ook Louis van den Buijs hoorde wel eens tot het cliënteel van Luc. In elk geval, van het één kwam 
het ander, en Theo Melsen en Louis van den Buijs maakten Luc de belofte om een koers te 
organiseren rondom de Kar. Beide trokken naar hun achterban, de Heidestoempers en Heikant-
sport. Er werd een comité gesticht wat er als volgt uit zag: Louis van den Buijs (voorzitter) Luc van 
Kolen (sponsor) Theo Melsen (ondervoorzitter) en verder nog namens de Heidestoempers: Walter 
Govaers en Ludo Willemsens en namens Heikant-sport: Roger Gruythuysen en Ludo Van Loon. 
Jaarlijks werd ingericht de eerste vrijdag van augustus en wonder bij wonder was ook de weerman 
deze organisatie goed gezind. Het was meestal heel warm weer, soms zelfs wat te warm. De 
afspraak was dat Heikant-sport en de Heidestoempers voor de koers zorgden en dat de cafébaas 
instond voor de nodige centjes. Hij had er dan ook de verdienste aan want die avond vloeide de 
drank rijkelijk. Toen de start werd genomen met Luc Van Koolen was de Kar een taverne vooral 



gekend voor de mosselen in het seizoen. Jarenlang maakte Luc reclame: “mosselen/fritten voor 100 
frank” (2,5 euro), ze waren bovendien nog een echt lekker ook. In de ganse streek was de Kar gekend 
als mosselhuis. De koers erbovenop was de beste reclame die men kon indenken en dat had Luc 
goed begrepen want ook tijdens de koers serveerde hij het “zwarte goud”. Door de jaren heen 
veranderde er wel wat. In de eerste plaats de uitbating van het café-restaurant. Tot 1989 was dit in 
handen van Luc Van Kolen, vanaf 1989 waren het Marc en Lotje Calle die er een uitgebreider 
restaurant van maakten maar ook zij zette de koers met veel enthousiasme verder. In 2006 nam de 
Nederlander Liza Van Velzen de fakkel over maar dit was geen lang leven beschoren. In 2008 was er 
zelfs geen uitbater in de Kar en organiseerde het comité de tapaangelegenheden dan maar zelf. In 
2009 kwam hier verandering in, Sabine Neef nam de Kar over en wilde ook voor de wielerwedstrijd 
een investering doen. Half weg 2012 moest uitbaatster Sabine het café sluiten na een faillissement 
en bleven de wielerclubs met de schulden zitten, er was geen afrekening gebeurd na de koers. Er 
bleef geen tijd meer over om een geschikte oplossing te vinden zodat de wedstrijd in 2012 voor het 
eerst in jaren niet doorging. Kort nadien werd de taverne overgenomen door Arlette Snauw. Ook zij 
werd bereid gevonden om samen met de betrokken Wielerclubs de handen uit de mouwen te 
steken en zo de organisatie terug mee op poten te zetten. Maar bij de afrekening dat jaar liep het 
flink mis, er was geen geld meer! In al die jaren was het comité wel over eind gebleven met steeds 
mensen van de Heide-
stoempers en de afdeling 
Wielerclub binnen Heikant-
sport. Toen Wielerclub 
Bosduin in 2000 werd 
gesticht zette de VZW 
Wielerclub Bosduin de 
medewerking voor de 
“Acht van de Kar” verder. 
Met het risico iemand te 
vergeten wil ik toch een 
poging doen om de 
mensen op te sommen die 
in al die jaren in het 
organisatiecomité actief 
waren: Naast de stichters 
(hoger vermeld) waren dat: Piet Konings, Marc Calle, Frans Vanthillo, Stanny Van Hees, Roger Faes, 
Walter Cox, Louis Boons, Liza Van Velzen, Sabine Neef, Jan Konings, Cor Mets, Wim Suykerbuyk, Dirk 
Wouters, Wim Van Meel, Patricia Van Landeghem, Tom van den Buijs en Arlette Snauw.  Nadat de 
wedstrijd in 2013 op een financiële aderlating was geëindigd besloten de Heidestoempers om niet 
meer door te gaan met deze wedstrijd. Ondertussen hield ook Wielerclub Bosduin in 2014 op met 
haar activiteiten (was voornamelijk de organisator van de veldrit Bosduin) en werd de organisatie 
overgedragen aan de nieuw opgerichte wielerclub Wieka VZW. Zij namen echter niet het risico om 
verder afhankelijk te zijn van een café-uitbater en zochten een nieuwe locatie zodat ze zelf het heft 
in handen konden nemen zowel op organisatorisch als op financieel vlak. Zo werd de “ACHT VAN 
HEIDE” geboren in 2015. Ook dit jaar staat deze organisatie gepland. Zoals gebruikelijk op de eerste 
vrijdag van augustus, dit jaar dus op 7 augustus. De organisatie hoopt dat op dat ogenblik de 
coronamaatregelen een dergelijke organisatie kunnen toelaten. Het is dus nog even afwachten! 

Familie Verpraet, vertrouwd met spoorweg! 
Mijn grootvader, Petrus Verpraet en zijn beide zonen hadden alle drie hun beroep bij wat nu de 
NMBS heet. Petrus zag het levenslicht in de parochie van Sint Jacob in Gent op 19 augustus 1867. 
Hij was het 4de kind in het gezin van mijn overgrootouders Adolf en zijn vrouw Maria Ludovica Vande 
velde. Er zouden nog 14 kinderen volgen. Adolf werd geboren in Machelen aan de Leie, maar kwam 
in Gent zijn geluk beproeven. Hij stond gecatalogeerd als handlanger of handarbeider. Het grootste 
deel van zijn leven was hij schildergast of huisschilder. Van sociale voorzieningen was er nog geen 



sprake. In zo’n gezin moest ieder paar handen zo vlug mogelijk 
geld binnen brengen en dit werd al toegelaten vanaf 9 jaar! Tot 
hun 12 jaar droegen de kinderen van arbeiders “klompen’. Het 
waren wel niet van die zware, die gebruikt werden om op het 
veld te werken. In de lagere school, anno 1935, leerden we een 
liedje gecomponeerd door E.Hullebroek: het bestond uit 4 
strofen en eindigde steeds met de volgende regels: ”klompen 
aan de voet, klompen aan de voet staat onze guitjes goed, 
klompen aan de voet staat onze guitjes goed”. Nu zijn de 

klompen al lang vervangen door laarzen. De jongens kregen op hun 12de hun eerste paar schoenen. 
Dan deden ze hun “Plechtige Communie! Toen mijn grootvader als 65jarige op pensioen ging bij de 
NMBS had hij er 52 jaar dienst opzitten. Hij werkte vanaf zijn 13de bij de spoorwegen. Het grootste 
deel van zijn leven was hij “wagenremmer” en dit bij voorkeur op goederentreinen. Dit werd beter 
verloond. Het automatische remsysteem werd pas rond 1885 op personentreinen gebruikt. Voor 
goederentreinen bleef het handmatig remmen tot 1930. Om de wagens te kunnen afremmen, was 
er op het einde van iedere wagon een klein huisje gebouwd, dat een halve meter boven het dak van 
de wagon uitstak. Hierin was er een opening van 30 op 40cm, waar doorheen de remmer kon kijken. 
Er was ook een zitbank in gemonteerd. Via een smal ijzeren trapje en een even smal deurtje bereikte 
men het kamertje. De metalen remblokken werden door een hefboomsysteem op de wielen 
geduwd. Dit systeem werd in beweging gezet door een lange vijs, waarop een stuurwiel van ± 30 
cm doormeter was gemonteerd. Hierop was er een korte stang wat als handvat diende. Wie het sein 
tot remmen gaf, weet ik niet; was het de machinist of de chef Frain? Toen mijn vader een kleine 
jonge was, zag hij zijn vader soms een hele week niet. Vaak gebeurde het, dat mijn grootvader laat 
thuis kwam en de volgende dag weer vroeg moest vertrekken. Vaste dienstregelingen bestonden er 
niet. Het grote voordeel was dat men vast werk had met een vast inkomen en pensionering met een 
vast pensioen. Het grootste deel van de loopbaan van mijn grootvader zag er uit als volgt: s’ morgens 
vertrok hij met een goederentrein naar Luik; de volgende dag naar Aarlen; daarna misschien naar 
Bergen en dit soms zeven dagen na elkaar het land rond tot hij weer in het station van 
vertrek arriveerde. De treinen reden 
toen ook veel langzamer, zo ±40 km 
per uur. In alle grote eindstations 
waren er grote slaapzalen gebouwd, 
dortoirs genoemd. Het waren 
rechthoekige zalen met stapel-
bedden tegen de muur en voorzien 
van enkele wasbekkens. De 
eetzaal(refter), ook rechthoekig met 
in het midden een langwerpige tafel 
met stoelen. De trein was bemand 
met een hoofdtreinwachter (chef 
garde)en treinwachter (garde) een stoker en een machinist, een hoofdremmer(chef frain) en de 
nodige remmers (fraineurs). Tot 1930 was in ons land alle administratie in het Frans. Hij werd 
gepensioneerd als “chef frain”. Het is pas na WOII, dat de structuur beter georganiseerd werd voor 
de NMBS. Voor 40 jaar trouwe dienst kreeg hij het Zilveren, burgerlijke ereteken eerste klas. Bij zijn 
pensionering kreeg hij een gouden herinneringsmedaille van Leopold II. Daarenboven kreeg hij ook 
nog een diploma van 50 bij 70cm, dat mooi ingekaderd werd. Jammer genoeg is dit alles in de loop 
der jaren zoek geraakt. In de kerstvakantie van het jaar 1935 logeerde hij bij ons. Hij werd ernstig 
ziek en voelde zijn einde naderen en alhoewel hij een grafkelder had in Gentbrugge wenste hij in 
Heide begraven te worden, omdat wij dicht bij het kerkhof woonden. Zo geschiedde en met een 
stille mis om 9u30, was hij de allereerste, die in de nieuwe Sint Jozefkerk van Heide een dienst kreeg. 
En ongelooflijk, maar waar: die 9de januari greep er een tweede begrafenis, om 11 uur plaats van 
een zeer bekende industrieel, stichter van de chocoladefabriek Meurisse en dit met orgelmuziek en 



koorzang. Toen waren er nog drie tarieven voor kerkelijke begrafenissen: die van mijn grootvader 
was de goedkoopste; de familie Meurisse kreeg een veel duurdere rekening te betalen. Mijn vader 
volgde de voetsporen van zijn vader, maar dan in functie van politieofficier. Deze functie is nu al 
lang afgeschaft. Zoals alle werknemers van de spoorwegen kreeg hij jaarlijks een reeks gratis 
treinkaartjes. De bestemming kon men vrij invullen. De onze werden meestal gebruikt om richting 
Ardennen te reizen. Daar hebben we vele mooie natuurwandelingen gemaakt met ons gevieren: 
vader, moeder en hun twee zonen. Voor WOII bestonden er nog enkele private spoorlijnen, zoals 
de “Compagnie du Sambre et Meuse” zij reden van Luik naar Charleroi door de Maas en 
Sambervallei. De wagons waren mosgroen geschilderd en zo was ook de kleur van het uniform van 
het personeel.Een andere private spoorlijn was deze van Mechelen naar Terneuzen. Na de oorlog 
zijn deze private lijnen niet meer heropgestart. Het hoofdstation van Luik heet Liège Guillemins, 
genoemd naar wijk met dezelfde naam waarin het station gelegen is en waar de Wilhelmieten in 
1287 een klooster stichtte. Les Guillemins was een kloosterorde van kluizenaars, die in 
gemeenschap leefden. Zij hadden geen abt, maar wel een prior. Het laatste klooster van deze orde 
stond in Huijbergen en de laatste 
Wilhelmiet was een Kalmthoutenaar, 
Vanden Bergh, van den Hoek afkomstig. 
Daarna werd het verkocht: gesticht in de 
14de eeuw, werd het bij de bevrijding 
totaal verwoest. Er bleef een gebouw 
over, dat dateert uit de 18e eeuw, waarin 
zich nu een mooi museum bevindt dat 
soms te bezoeken is. Om van Luik richting 
Ans te rijden moest vroeger telkens een 
zware locomotief de trein uit de 
Maasvallei naar boven duwen. Daarbij 
moest ook de voorste locomotief alle 
kracht bijzetten. De spoorlui noemden dit de “Put van Luik”. 
(bijdrage van Louis Verpraet met foto’s van dorpszicht Machelen aan de Leie, een dortoir, en een foto van de 
ingang van het Wilhelmieten-museum in Huijbergen) 

De kiosk: het vervolg…..  
Maria, de weduwe van wijlen Marcel Hensen stuurde ons een paar foto’s van een kermisconcert 
gebracht door de Kon. Harmonie Bos en Hei vanuit een kiosk. Deze kiosk was opgesteld voor het 
café-Restaurant Cambuus. Maria schrijft: “Hierbij weer een handgeschreven brief uit de goede oude 
tijd, met foto van de kiosk waar de eerste zondag van mei concert gegeven werd door Kon. Harmonie 
Bos en Hei onder leiding van Theo Ruttens, dirigent, met op de voorgrond tafels en stoelen met 
sympathisanten en bewoners van heide op het terras van het gezellige café-restaurant Cambuus”  

 



De eerste foto toont ons het 
uitgebreide terras van de Cambuus 
waar de mensen bij een drankje 
aan het genieten zijn van het 
concert. Op de tweede foto zien we 
muzikanten van de Kon. Harmonie 
Bos en Hei, rechts naast dirigent 
Ruttens de toenmalige voorzitter 
Marcel Hensen. De derde foto is 
genomen vanuit de deuropening 
van het café Cambuus en geeft een 
zicht op de kiosk die toen voor de 
gelegenheid op het Heidestatie-
plein was opgesteld! 

 

Onze parochi(h)aan in nog niet terug! 
Misschien is het bij heel wat 
mensen nog niet opgevallen 
maar als je voorbij ons 
kerkgebouw wandelt en je 
bekijkt het aandachtig dan 
zie je dat de haan en het 
kruis ontbreken op de toren. 
Enkele maanden geleden 
werd deze constructie met 
een grote kraan naar 
beneden gehaald om deze te 
herstellen. De “tand 
destijds” had voor wat 
schade gezorgd. Het is nu 
wachten op het herplaatsen 
van deze constructie die bij 
onze kerk hoort! 
 

 

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

 

http://www.binkalmthout.be/


 


