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Op naar de 100 krantjes! 
Dat tijd snel vliegt is voor mij meer dan een feit, het initiatief dat bij mij 
ergens in april 2020 opborrelde is reeds 75 maal herhaald! Een krantje 
uitgeven voor de bewoners die het in deze corona-tijden moeilijk hebben en 
wat afleiding konden gebruiken was het doel. Zijn we daar dan in geslaagd? 
Een terechte vraag, en na 75 nummers opnieuw tijd voor een evaluatie. Ik 
moet hiervoor verder gaan op datgene wat ik bij gesprekken op de straat 
hoor, de mailtjes die ik hierover krijg en soms reacties op het burenplatform 

Hoprl. Wat ik daaruit vooral onthoud is dat het krantje veel meer is geworden dat datgene waarvoor 
ik het heb opgestart. Ik durf geen voorspelling te maken hoeveel het wordt gelezen, ikzelf verstuur 
het elke week naar een 350-tal mailadressen maar wat ik hoor is dat het zeker zovele malen wordt 
verder gestuurd door de abonnees. Het is mij niet gekend hoeveel maal het nog wordt gelezen via 
het burenplatform Hoprl of via de website www.binkalmthout.be, waar al die krantjes terug te 
vinden zijn (ook deze van het gelijkaardig buurtinitiatief uit Achterbroek). Wat ik mij soms afvraag 
is of het krantje dan zo interessant is voor iedereen. Ik heb trouwe correspondenten, zoals Louis 
Verpraet, Frans Overlaet, Carine Schelkens en Wim Kuyps, maar ook gelegenheidscorrespondenten 
zowel Paul Witters, Paul Lion, Eddy Marstboom, Jan Franken, Bob Autricq en anderen. Zij bezorgen 
mij regelmatig wat nieuws. Geraken zij dan nooit uitgepraat? Ik hoop van niet want wat zij brengen 
is meestal heel interessante geschiedenis, weetjes of nieuws. Ook zelf probeer ik regelmatig 
bijdragen te leveren en eens te tappen uit de “oude doos”. Soms durf ik mij wel af te vragen of dit 
alles het zo aantrekkelijk maakt en of we niet moeten denken aan een stapje verder. Nu de corona-
maatregelen wat worden afgezwakt begin ik met het idee te spelen om ook eens een interview te 
doen met een persoon uit Heide, moet zelfs niemand bekend zijn om het interessant te maken. Een 
interview in openlucht of op een terras is nu al perfect mogelijk. Ook het verenigingsleven gaat weer 
stilaan van start en ook dit kan interessant nieuws zijn om onze lezers mee te delen wat er de 
komende maanden op de agenda staat zodat er opnieuw beweging in het dorp komt. En dan is er 
natuurlijk ook de heropleving van de middenstand; horeca en winkels die weldra (hopelijk toch) op 
volle toeren gaan draaien. Ook daar zijn mogelijkheden, iets wat we enkele maanden al eens 
uitprobeerden in de vorm van een wedstrijd. Vermoedelijk was dat nog iets te vroeg voor onze 
handelaars, zij speelden er niet echt op in, maar door de lezers werd dit wel gesmaakt. 
Stof genoeg dus om door te gaan tot de 100ste aflevering, als ik goed geteld heb op 28 november dit 
jaar. En medewerking? Uiteraard kan ik die gebruiken, van iedereen. Foto’s, een klein tekstje of een 
langer verhaal, familienieuws, een reportage, er kan veel. Denk niet onmiddellijk “dat zal wel niks 

zijn”, stuur het gewoon in en we 
zien wel. Na 28 november 
bekijken we het opnieuw, 
hopelijk is corona dan achter de 
rug, maar misschien kan Heide op 
de ene of andere manier dan nog 
blijven vertellen! 
(Louis. Wie zal er mijn eerste gast 
zijn voor een interview, de bank 
staat klaar!) 
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Waar staan de oudste huizen in Heide? 
Ik vertelde reeds eerder dat het oudste bouwwerk van Heide op de hoek staat van de 
Kapellensteenweg en de Beauvoislaan. Het is namelijk het overbekende “Kapelleke”. Rond 1850 
heeft de toenmalige pastoor een reuze linde, die er achter groeide, laten wegzagen en dit onder 
groot protest van gemeentebestuur en parochianen. Hij heeft het gebouw een halve meter dieper 
laten maken, om er een altaar in te kunnen plaatsen. Het originele deel is zeker 300 jaar oud. 
Jammer genoeg werd er een elektriciteitskabine tegen aangebouwd en met dezelfde gevelsteen 
werd het “kapelleke” ingebouwd. Rond de ramen en de deurlijsten kan men nog de originele 
bouwstenen terugvinden. Als tweede oudste gebouw werd de “Witte Hoeve” door de Paters van 
Tongerlo in 1775 gebouwd. Dit was hun laatste hoeve, die ze in Kalmthout bouwden. Van toen af 
heette de heide gelegen tussen Kapellensteenweg, de “Bezemheide” en de “Putse Moer” de 
“Withoevense Heide.” Napoleon zou pas na 1800 de Putsesteenweg laten aanleggen. De spoorweg 
lag er nog niet, die zou er pas komen in 1854, nog zonder station in Heide. In 1898 bouwde Jef Ibens 
voor zijn gezin een huisje in de Canadezenlaan nr.4. Jef en zijn dochter Maria hebben mij dat zelf 
verteld, tijdens een gezellige babbel over vroeger. Toen zij daar kwamen wonen, vertelden ze, 
stonden er langs de Canadezenlaan en de Max Temmermanlaan geen bomen. Zij werden in 1902 
geplant. Op het pleintje stond er ook niets: de rode beuken werden er pas in 1912 gezet. In 1911 
was het station van Heide klaar: de familie Smits kwam daar als stationschef wonen. Hun kleinzoon, 

Guido, woont nog steeds in 
Heide. Tussen 1900 en 1914 
werden er in deze wijk veel hotels 
gebouwd en uitgebaat. Op het 
Heidestatieplein zien we als 
middelste witte gevel de originele 
gevel van het “Hotel des 
Flandres”. Daarnaast op de hoek 
van de Max Temmermanlaan 
bevond zich het Hotel “Au bien 
venue”, beiden gebouwd rond 
1910. Na WOII werd “Au bien 
venue” herdoopt tot “de 
Cambuus”. Na afbraak kreeg het 

nieuwe appartementsgebouw ook deze naam. In de Canadezenlaan, rechtover de Rijksschool stond 
het “Nieuw Hotel”, dit is ondertussen ook gesloopt. 
Het “Melkhuisje” werd gebouwd in 1930: Ik heb vaak met Geert Pijnenburg (Grub) gebabbeld, maar 
jammer genoeg kwam het thema “Melkhuisje” nooit aan bod. De volgende gegevens heb ik 
gegoogeld: Geert Pijnenburg, geboren op 23 augustus 1896 was blijkbaar een man van “12 stielen 
en 13 ongelukken”. Toen in 1930 zijn handel in granen, voeders en mest failliet ging, bouwde hij 
met afbraakmateriaal voor hem en zijn vrouw, Geertrude Flint een Duitse lerares met wie hij in 1929 
getrouwd was, een woonkeet in Heide Kalmthout. Zijn “keet” werd een café en later zelfs een 
hotelleke. Naast het schrijven en dat kon hij, was dit zijn enige bron van inkomen. Naast het gebouw 
groef hij een put. Hier kon men aan “naturisme” doen. O, wat een SCHANDE in die tijd! Geert was 
een idealistisch persoon, en had aparte dromen…Zo kende ik hem… Na het klooster, dat samen met 
de school in 1930 klaar was, werd in 1935 de kerk opgetrokken. In 1933 landde vader Verpraet met 
zijn gezin in Heide. Ondertussen is zijn veertiende “bet-achterkleinkind” op komst. Voor de keuze, 
die mijn ouders toen, in verband met mijn gezondheid maakten, kan ik alleen maar dankbaar zijn. 
Ik woon graag in onze gemeente, die het grootste natuurreservaat van Vlaanderen bezit, die 
bovendien nog 75 ha natuur van de Maatjes aanbiedt, én met 100 ha onderdeel van het “Klein 
kamp” uitmaakt. Er staan bovendien in veel straten en lanen bomen, die de woonomgeving nog 
groener en aangenamer maken. Deze gemeente werkt ook mee aan de opbouw van een nieuw 
Europa, als medebeheerder van het Grenspark “Kalmthoutse Heide”. Dit park is een gebied zonder 
landsgrenzen: de toekomst van een nieuw, harmonisch Europa. Het toerisme kan meehelpen, om 



de grenzen af te breken, zodat we samen eensgezind en hand in hand de welbekende hymne: ”Alle 
Menschen werden Brüder” gecomponeerd door Ludwig Van Beethoven en door de Europese Unie 
aanvaard, kunnen aanheffen… 
(bijdrage van Louis Verpraet met een oude foto van het Melkhuisje, Geusenbacklaan) 

En 1930 was natuurlijk 1830! 
In het artikel van Louis Verpraet in ons krantje van vorige week werd een typefout gemaakt, 1930 
moest natuurlijk 1830 zijn maar ik vermoed dat de aandachtige lezer dat wel door had! Sorry! 

Gilbert Uitdenhouwen kweekt vlinders! 
In de Kijkuitstraat is kunstenaar Gilbert Uitdenhouwen niet alleen 
actief met beeldende kunsten, maar ook met de natuur. Al in 1974 
bouwde hij een huis met een open binnentuin (patio) om binnen-
buiten te wonen. Zo ontwierp hij zijn woning met veel aandacht voor 
planten en dieren. Rondom de woning werd er een ecologische 
siertuin aangelegd die ontworpen werd door tuinarchitect Gilbert 
Van Looveren. Er werd veel aandacht besteed aan vlinderplanten. Bij 
het observeren van alle vlinders viel vooral op dat er zeer weinig 
koninginnepages waren. Doordat deze vlinders vooral hun eitjes 
leggen op groenten hebben zij het moeilijk om te overleven. Om hier 
iets aan te verhelpen is Gilbert begonnen met de koninginnepages te 
beschermen tijdens hun ontwikkeling van eitje tot vlinder. Zij 
worden anders veelal 
opgegeten door de 

vogels of dikwijls verdelgd. Vooreerst zoekt hij eitjes of 
rupsen en brengt ze in veiligheid in een terrarium. Als 
de rupsen volgroeid zijn en hun jasje een paar keer 
hebben uitgeschoten worden zij verplaatst naar de 
“poppenkast”. Hier kunnen zij naar hartenlust in alle 
veiligheid verpoppen. Zij krimpen in elkaar en gaan aan 
een takje of de wand hangen met een paar draden die 
zij zelf spinnen om zich vast te maken. Dan kan de gedaanteverwisseling beginnen in de pop. Na 
ongeveer 3 weken, als het warm is in de zomer, breekt de pop open en verschijnt er een pracht van 

een vlinder. De koninginnepage pompt dan zijn vleugels 
op tot een spanwijdte van wel 10 cm om dan even later, 
als de zon schijnt, het ruime sop te kiezen. De laatste 
generatie poppen van de zomer overleeft in de winter als 
pop in de poppenkast en komt pas in de lente uit. Dit jaar 
had Gilbert 15 poppen die de winter hebben overleefd en 
nu als vlinder de poppenkast reeds hebben verlaten. Maar 
eigenlijk heeft Gilbert interesse voor alle vlindersoorten, 
samen met 
Johan Posse-

miers, gewezen assistent conservator van het 
Kalmthoutse Arboretum bracht hij een boekje uit: 
”Vlinders in de tuin”. Hierin vind je alle vlinderplanten 
die interessant kunnen zijn voor je tuin. Maar zo heb je 
ook op het einde van de zomer het rijpe fruit: zoals 
pruimen, peren maar ook overrijpe bananen waar de 
fruitvlinders verzot op zijn. Als je dan een schaal met 
dit fruit in de tuin legt komen daar de gehakkelde 
aurelia, de atalanta, de dagpauwoog en nog andere 
vlinders op af. Je kunt ook een pracht van een 



vlinderkaart kopen in de Vroente als je iets meer wil weten van al de vlinders die hier bij ons 
rondfladderen. Maar het instandhouden van de Koninginnepage is één van de streefdoelen van 
Gilbert. Samen met Toerisme Kalmthout heeft hij een flyer uitgegeven in het kader van “Kalmthout 
Vlinderdorp”. Deze flyer wordt elk jaar in de lente verdeeld in de omliggende tuincentra. Hierin 
vraagt hij om hem te contacteren als je rupsen van de koninginnepage aantreft en ze niet wenst te 
laten zitten. Gilbert komt ze met plezier halen om ze dan verder te laten ontwikkelen. Plantjes die 
de koninginnepage aantrekken om zijn eitjes te leggen zijn: venkel, dille, pastinaak en nog meer 
schermbloemigen. Het laatste deel van Kijkuitstraat tussen de Kinderwelzijnstraat en de 
Heibloemlaan (voorheen Mierennest genoemd) begint stilaan een paradijs te worden voor de 
vlinders doordat ook verschillende bewoners uit de Mierennest ondertussen gretig meedoen om 
hun tuinen vlindervriendelijker te maken en ook de koninginnepage beginnen te kweken. Indien je 
wenst kunt je Gilbert altijd contacteren via messinger van zijn facebook, fb. Gilbert Uitdenhouwen.  

Over oude huisjes gesproken! 
We kregen ook een vraag van een lezer over het huisje 
dat vooraan in de Max Temmermanlaan staat en dat 
vermoedelijk ook één van de oudste huisjes van Heide is. 
Is er misschien iemand die hier iets meer over kan 
vertellen. In het bovenstaande artikel van Louis Verpraet 
wordt dit niet aangehaald als één van de oudste huisjes 
maar wij vermoeden dat het toch ook al wel een zekere 
ouderdom heeft en geschiedenis inhoudt. 

 

Samen voetbal zien in coronatijd! 
Vanaf 11 juni 2021 start eindelijk het Europees kampioenschap voetbal. 
Eigenlijk was dit voorzien voor 2020 maar de omstandigheden hebben er voor 
gezorgd dat dit met een kaartje werd uitgesteld. Voordeel of nadeel voor onze 
Belgen, wie zal het zeggen? Uiteraard willen we ook supporteren voor onze 
Rode Duivels maar dit zal niet kunnen gebeuren zoals we dat bij het vorige EK 
en WK gewoon waren. Toch wil de voetbalclub Kon. Kalmthout SK een 
mogelijkheid bieden om ook bij dit EK er in groep te genieten, om die reden 
openen zij een EK-dorp waar je de wedstrijden van onze Rode Duivels kan 

volgen op een reuzenscherm met uitstekende beeldkwaliteit. Alles heeft plaats in openlucht waar 
tafeltjes voor maximaal vier personen (bubbel) worden voorzien en waar tijdens het gebeuren een 
hapje en een drankje kan geserveerd worden aan tafel. Het is de bedoeling alle wedstrijden van de 
Rode Duivels uit te zenden. Om te starten zal het EK-dorp geopend zijn op 12 juni (België-Rusland), 
17 juni (Denemarken-België), 21 juni (Finland-België) telkens van 17u tot 23u30. Gezien alles in 
openlucht plaats heeft wordt aangeraden om bij regenweer te zorgen voor bescherming. Je moet 



je ook vooraf inschrijven, dit kan alleen door een tafel van vier personen te reserveren voor de prijs 
van 20 euro. Totaal zullen er 55 tafels van vier personen ter beschikking zijn. Voor verdere vragen 
en inschrijvingen kan je terecht op het mailadres ek2020@kalmthoutsk.be. Mogelijk zijn er nog 
meer Kalmthoutse initiatieven rond het EK-voetbal, meldt het ons en wij schrijven er iets over in ons 
krantje. 

Ga ook eens kijken naar ingediende projecten voor Heide! 
Wat is jouw idee voor Heide? De gemeente 
Kalmthout vraagt in 2021 opnieuw haar inwoners 
om zelf met ideeën voor hun wijk te komen die 
bijdragen aan het algemeen belang. Het je een 
idee, werk het goed uit en post het op het 
platform.  
Ga ook eens kijken naar de ideeën die 
dorpsgenoten al aanbrachten en durf je mening te 
geven. Je kan alle ideeën en opmerkingen 
terugvinden door te surfen naar 
https://denkmee.kalmthout.be.  
Je hebt hiervoor nog één maand tijd. Als iedereen 
de kans heeft gehad een project in te dienen of te 
reageren op een ingediend project zal het 
gemeentebestuur beslissen welk project wordt 
uitgevoerd. 

 

Zomer in Kalmthout! 
Op 1 juni ging de weerkundige zomer van 

start, we mochten daar deze week al van 

genieten! Wij wensen iedereen mooie 

zomerse dagen toe, en wie weet misschien 

toch met vakantie!  

 

Maar opgelet! Vergeet je vaccinatie niet! 

  

 

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