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Heide vertelt!

oni

1 mei: feest van den arbeid!
Ook voor de socialistische medeburgers was het de tweede maal op een rij dat zij hun feestdag maar
op een beperkte manier konden vieren door corona. In Kalmthout begon het allemaal in 1920. Vorig
jaar werd het boek “100 jaar socialisme in Kalmthout” uitgegeven, geschreven door Luc Denys en
Roberte Van Haute. Het was René Verbruggen die bij de oprichting de centrale figuur was. Hij zakte
af vanuit Boom en vestigde zich in
Kalmthout waar hij met de steun van de
vakbond van de sigarenmakers uit Essen
met tien leden een “werkersbond”
oprichtte. In 1921 wordt hij als eerste
socialistische vertegenwoordiger verkozen
in de gemeenteraad van onze gemeente. Bij
dezelfde verkiezingen wordt hij ook
verkozen als provincieraadslid. René
Verbruggen was de stichter en spilfiguur
tijdens het grootste deel van de
vooroorlogse periode (tot ongeveer 1939).
In die periode werd ook het Volkshuis als thuishaven voor de socialistische partij, en haar
verenigingen, gebouwd. Na de oorlog komen dan vooral Jan De Man en Peerke Mous in beeld als
de leiders van de beweging. Vanaf 1970 breek Karel Vroom door, eerst als voorzitter van de
plaatselijke BSP-afdeling, vanaf 1971 ook als gemeenteraadslid. Vanaf dan is Karel Vroom de sterke
man van de partij tot hij in 1992 op 59-jarige leeftijd plots overlijdt. Op dat ogenblik is ook Mathilda
Warmoeskerken-Peeters een sterke vrouw binnen de partij, als gemeenteraadslid en
provincieraadslid. Zij herdoopt de grote zaal van het Volkshuis in ‘Karel Vroomcentrum”.
Ondertussen wordt Inga Verhaert in 2000 verkozen als gemeenteraadslid. Zij komt in 2002 ook in
het federaal parlement terecht als opvolgster, ze wordt ook provinciale Deputé voor Antwerpen.
(dit is slechts een fragment uit de socialistische geschiedenis van Kalmthout die wij u ter gelegenheid van hun
feestdag wilden meegegeven. Wie er meer over wil lezen kan het boek “100 jaar socialisme in Kalmthout”
aanschaffen, uitgegeven door SPA (Vooruit!) Kalmthout in 2020. Foto genomen in het Volkshuis met vlnr. Luc
Denys, medeauteur van het boek, Inga Verhaert en Leona Detiège)

Sport: foto uit de oude doos!
In onze uitgave van 18 april maakten wij een artikel
rond het huldigingen van renners door het
gemeentebestuur in het verleden. We spraken toen
ook over het huldigen van Zdenek Stybar, toen nog
wonende in Kalmthout. De viering had plaats in de
voetbalkantine van Achterbroek VV. Zdenek was dat
jaar (2005) wereldkampioen veldrijden geworden in
het Duitse stadje St. Wendel. Later werd Zdenek nog
tweemaal wereldkampioen veldrijden, in 2006 in
Zeddam en in 2010 in Tabor.

Prachtige uitgave van de Oudheidkundige kring!
Vorig weekend viel er bij de leden van de oudheidkundige
kring van Kalmthout een prachtige uitgave in de bus
onder de titel “Norbertijnerabten uit de Heerlijkheid
Kalmthout-Essen-Huijbergen”. Het is een mooi cadeautje
in deze coronatijden, samengesteld door Mia Somers en
Jan Franken. De leden kregen dit gratis aangeboden. Het
boek schets niet alleen de geschiedenis van 900 jaar
Norbertijnen naar blikt ook terug op vier prelaten, die
geboren werden in onze contreien. Zij werden abt van
een abdij (Grimbergen, Tongerlo, Postel of Leffe). Het 92
bladzijden tellende boek kan nog bekomen worden door
lid te worden van de Oudheidkundige kring. Dit doe je
door het storten van een jaarlijkse bijdrage van 15 euro
(20 euro als aanmoedigend lid en 25 euro als
beschermend
lid)
op
rekening
nummer
BE09068201084057 van de oudheidkundige kring. Je kan
ook intekenen op de nieuwsbrief die de kring regelmatig
laat verschijnen via hun mailadres:
okk.leden@proximus.be .

“Waar men gaat langs Vlaamse wegen … “
De prijsvraag in “Heide vertelt” nummer 56 ging over een kapelletje dat te vinden is aan de
Geuzenback – ter streke “Klein Zwitserland”. Stilaan maar zeker verdwijnen “kapellekes” uit het
straatbeeld, schreef Louis van den Buijs toen. En dat is maar al te waar. De meimaand is bij uitstek
de tijd dat je daar nog eens aan terugdenkt – velen van ons kennen immers nog wel van in hun jeugd
de “Mariavieringen” aan de vele kapellekens die overal in Vlaanderen onze gemeenten sierden.
Maar ze zijn inderdaad veelal verdwenen, ik weet er toch nog eentje hangen waar een hele
geschiedenis aan is verbonden … Het is te vinden aan de boom - een flinke eik - rechts naast het huis
met nummer 63 aan de Kapellensteenweg. Niet echt iets bijzonders, ware het niet dat daar dus een
heel verhaal over werd verteld … Toen ik zelf nog in nummer 63 woonde was ik eerder toevallig in
het bezit gekomen van een uitgave “Beevaart in het Beekdal” van Fons Tireliren. “Meester” Tireliren
van-de-Broederschool, zeer actief lid van de heemkundige kring van Essen, was een culturele
duizendpoot. Hij schreef toneel, zelfs filmscenario’s en verschillende boeken. Hij was ook een
bezield verteller en als stichter van het Karrenmuseum in Essen organiseerde hij er
“Heksenavonden”. Door één van zijn uitgaven waarin o.a. ook dit kapelletje beschreven werd
geraakte ik er in geïnteresseerd en vond het eigenlijk wel leuk de ganse story eens aan de weet te
komen.
Het verhaal begint omstreeks 1900.
In de “Acht Zaligheden” woonde een gezin waar men het niet te breed had. Er moest brood op de
plank komen en de zoon des huizes geraakte maar niet aan serieus werk. Na heel wat zoeken, twaalf
stielen en dertien ongelukken, beloofde de moeder aan Ons Lieve Vrouwke dat ze voor haar een
kapelletje zou hangen indien haar zoon aan vast werk zou geraken. Het wonder geschiedde en de
zoon vond vast werk aan “de gas”. Maar daarmee waren de problemen niet van de baan … het
verhaal vertelt ook dat ons gezin overtuigde socialisten waren, en dat het moederke thuis dus
moeilijk boven water kon komen met haar gedane belofte, laat staan dat ze zelf een kapelletje in
hun eigen tuin zou plaatsen. Maar belofte maakt schuld en dus moest er “iets” op gevonden worden.

Het moederke kocht stiekem een wit
porseleinen Onze Lieve Vrouwe-beeldje en
trok ermee naar Frans Lameir, toendertijd
timmerman in Achterbroek. De opdracht
was eenvoudig: maak er een kapelletje
voor, houdt uw mond erover en hang het
ergens “verloren”. Frans Lameir timmerde
een kapelleke in mekaar en hing het “op
een donkere avond” - zoals hij later zelf zou
verteld hebben - aan een eik, “een beetje
uit het zicht, op een stuk verwaarloosde
grond,
die
blijkbaar
niemand
toebehoorde”. Uiteraard hoorde de
“verwaarloosde grond” wel aan iemand toe
en maakte in die tijd deel uit van “het goed
van Crahay” dat later zou verkocht worden
aan de sigarenfabrikant Modest Verellen en
momenteel eigendom is van familie Van de
Lande. Toen Vic Van Spaendonck in 1928 een stuk van dit domein kocht kreeg hij er meteen de eik
en het kapelletje bij. Pas veel later zou Frans Lameir zijn verhaal aan Vic gedaan hebben, maar
zonder erbij te vertellen wie de geheime opdrachtgeefster was. In die lange tijd dat het kapelletje
daar hangt heeft het natuurlijk heel wat stormen (letterlijk) moeten doorstaan: zoals het er nu hangt
zijn enkel het beeldje en het dakje nog oorspronkelijk. Meester Tireliren wist dat Vic Van
Spaendonck de rest al eens vernieuwde, versierde, en er een lampje bij plaatste “dat dag en nacht
bleef branden”. Maar ook deze opknapbeurt zou de tand des tijds niet doorstaan: een flinke
herfststorm rukte het kapelleke los en ’s morgens vonden wij het een eindje verder op de grond.
Een klein mirakel: het kapelleke zelf was haast volledig vernield, maar het - o zo broze - porseleinen
beeldje was ongeschonden en vermits ik ondertussen de geschiedenis kende vond ik het toch de
moeite waard dat het volledig werd opgeknapt. We knutselden het opnieuw in mekaar, het kreeg
een laagje nieuwe verf en het werd opnieuw opgehangen – zonder lichtje erin weliswaar. En zo
hangt het er nu nog. Zelf woon ik er al lang niet meer, maar als ik er voorbij kom kijk ik toch altijd
nog eens om naar ik-weet-nog-altijd-niet wiens kapelleke.
(bijdrage van Brigitte Jansen, Canadezenlaan)

Canadezenlaan 4: Het oudste huisje staat net over de overweg!
In de Canadezenlaan op het nummer
4 vinden wij nog een bescheiden
woning. Volgens onze bron was dit
het allereerste huisje dat in die
omgeving
(destijds
allemaal
Withoefse Heide) werd gebouwd.
Enkel De Withoef (café op de
Kapellensteenweg) en het Melkhuisje (Geusenbacklaan) zouden van
een vroeger bouwjaar zijn! Enkele
jaren later werd daarnaast en daar
tegenover nog gebouwd en ook deze
huizen zijn er nog, weliswaar
gerenoveerd!

Groot feest in Beukenhof: Jan Verbeeck werd 100!

Deze week woensdag werd er in Beukenhof feest gevierd. Kalmthoutenaar Jan Verbeeck werd op
28 april 100 jaar oud! Het werd voor hem een overweldigende dag en zoals hij zelf zegde “aan
iedereen bedankt”. Ook de burgemeester kwam op bezoek en vertelde Jan dat hij de tweede oudste
bewoner was van de gemeente Kalmthout. Medewerker Paul Witters was fotograaf met dienst en
stuurde ons een paar mooie foto’s door van de viering. Ook namens Heide vertelt een dikke proficiat
voor onze jarige!
Naar de 50ste editie van de “Parkcross” in Kalmthout
Dit jaar zou normaal de “49ste Parkcross” plaatsvinden maar door corona is dit al twee jaar niet het
geval. De laatste editie was de 47ste in 2019. Het begon allemaal in 1972 onder impuls van Jos Thys.
Hij vormde een eerste comité met als bestuurders: Jos Thys, Gaston Stevens, Jos Maas, Hugo De
Bondt en Jef Van Thillo. Ik herinner mij als jonge
knaap en medewerker nog die druilerige dag van
de eerste editie. Op belangstelling kon men toen
wel rekenen want ook de BRT kwam op bezoek en
maakte een reportage voor het programma
“Binnen en Buiten”. In 1972 stond alles nog wat in
kinderschoenen, er werd gelopen in het park
(Muguetbos) en de speelplaats van de school
GITOK werd als verlengstuk gebruikt. Al vlug werd
alles wat grootser en werden de achterliggende
weilanden die eigendom waren van Marcel en
Hilda Pauwels mee gebruikt. Na de uitbreiding van het GITOK en de verkavelingen daar omheen
werd opnieuw verhuisd, deze maal naar de atletiekpiste aan het station in Kalmthout. Een volgende,
meer dan logische, stap werd enkele jaren geleden genomen op het ogenblik dat de nieuwe
sportaccommodatie Heikant klaar was. De laatste jaren was de Parkcross goed voor een 600-tal
lopers en jaarlijks zakken ook een 1000
toeschouwers af naar het evenement. Steeds
werd er uitgekeken naar nieuwe accenten, zo
kwam er recent een aflossingswedstrijd bij voor
leerlingen en ouders (4 x 100). Een deel van de
opbrengst van het evenement gaat jaarlijks naar
goede doelen. Door de jaren heen wijzigde ook
de samenstelling van het organisatiecomité.
Enkele anciens gingen met “pensioen”. Om die
reden wordt er bestendig naar opvolging
gezocht zodat één van de grootste

sportevenementen voor de jeugd in Kalmthout
kan blijven doorgaan. Huidige voorzitter van het
comité is Ron Van Namen. Hij kan voor de
jaarlijkse organisatie rekenen op Herman Thys,
Luc Mets, Marc Willemsen en voor de
technische ondersteuning op, leerkrachten
lichamelijke opvoeding Maddy Errygers en
Björn Deckers. Ook sportfunctionaris Gino
Vanthillo staat het comité bij als adviseur.
Hopelijk wordt de volgende editie op 1 mei
2022 de 48ste, en kan er op 1 mei 2024
uitgekeken worden naar een feestelijke editie en het 50 jarig bestaan van het comité!

Bijkomende parking aan het voetbalplein van Heibos
In eigen beheer is de gemeente gestart
met het aanleggen van bijkomende
parking in de Koningin Astridlaan ter
hoogte van het voetbalplein van
Heibos. Waterdoorlatende betonstenen worden over de volledige lengte
van het veld naast de rijbaan gelegd.
Hierdoor worden opnieuw heel wat
bijkomende parkeerplaatsen gecreeerd. Ook kreeg de omgeving een
“kuisbeurt”, onder andere in de
Vredelaan waar heel wat dood hout en
gebladerte werd weggehaald. Dit alles
draagt bij tot de realisatie van een
mooi centrum in Heide!

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

