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Heide vertelt!

De lentebode “Philips 634A”.
Grootvader Frans Noppe huwde in 1923 met Maria Elst en woonden op den Heuvel nummer 50.
Frans was tuinman en werkte onder andere bij "den Horticole", het huidige Arboretum. Zij waren
de grootouders van Vera, mijn echtgenote. Een radio was in die tijd een kostbaar bezit waar lang
voor moest gespaard worden. Het eerste radioprogramma in België ging op 28 maart 1914 van start
en werd uitgezonden vanuit het Koninklijk Paleis te Laken. In 1932 kochten Frans en Maria hun
eerste radio, tien jaar hadden ze ervoor gespaard. De nieuwe aanwinst werd een Philips 634A. In de
volksmond werd deze radio de ‘Lentebode’ genoemd. De radio zou deze naam gekregen hebben
omdat het luidsprekerfront doet denken aan de verse
blaadjes in de lente. Zowaar een flinke investering. De
aankoopprijs in 1932 bedroeg 220 gulden, of 100 euro,
omgerekend met de inflatieteller zou deze radio nu 2247
euro kosten, voor velen een luxeartikel in die tijd...In de loop
van de jaren twintig, toen de nieuwe uitvinding van de radio
aan zijn opmars over de wereld begon, haakte de
Nederlandse lampenproducent Philips daarop in. In
september 1927 introduceerde Philips op de Utrechtse
Jaarbeurs zijn eerste radiotoestel. In 1932, vijf jaar later, had
Philips al meer dan één miljoen radio’s verkocht en was het
bedrijf ’s werelds grootste producent van radiotoestellen.
Met de Philips ‘Lentebode’ kon de middengolf en de lange
golf ontvangen worden. De met
mahoniefineer beklede kast had
een zwarte sokkel, bakelieten
knoppen en een bakelieten
ornament rond het golflengtevenster, een ingebouwde luidspreker, een
nieuwigheid in die dagen. De zijkant van de kast had twee zwarte stroken.
De linker knop diende als netschakelaar, volumeregelaar en
gevoeligheidsschakelaar. De rechter knop was voor de afstemming en
diende tevens als golflengteschakelaar. Acht jaar hebben Maria en Frans
van hun radio kunnen genieten. Na de inval van de Duitsers in 1940 komt
er een verbod om te luisteren naar Engelstalige zenders (verordening 9-3
van 22 juni 1940). Pas vanaf 1941 is er een verbod om te luisteren naar alle niet-Duitse zenders
(verordening 65-1). De joden moeten hun radio’s inleveren. Vanaf april 1944 komt er een collectieve
opeising van radiotoestellen. Een radio is een
kostbaar bezit waarvoor in veel gevallen door de
eigenaar een maandsalaris of meer is neergeteld.
Het is dan ook begrijpelijk dat veel inwoners
weigeren hun toestel binnen te leveren. Ondanks
de straffen die er op staan verbergen veel burgers
hun radiotoestellen. Zo ook Maria en Frans. De
radio werd netjes ingepakt in een kartonnen doos
opgevuld met stro en opgeborgen in een nis boven
het keldertrapje. Met een houten plaat werd de
nis weer afgesloten en mooi witgekalkt. Op 25

april 1944 laat de Kalmthoutse burgemeester aan de “Feldkommandantur 520” weten dat er in
Kalmthout 366 radiotoestellen zijn ingeleverd en opgeslagen zijn op de zolder van de
bevoorradingsdienst, Kerkeneind 42A. Na de oorlog doet de ‘Lentebode’ nog enkele jaren dienst om
begin de jaren ’50 een rustplaats te krijgen op de zolder. Jaren later vond ik de radio op zolder. Na
een poetsbeurt siert de ‘Lentebode’ nu onze woonkamer. Op veilingsites betaal je tot 500 euro voor
deze Philips 634A.
(bijdrage van Wim Kuyps)

Kalmthoutse kunstenaar stelt tentoon!
Vooraleer Johan Desseyn en zijn vrouw
Linda definitief naar Spanje gaan verhuizen
organiseert Johan nog een allerlaatste
tentoonstelling van zijn airbrushwerken. Je
kan een bod uitbrengen op de werken.
Voor de geïnteresseerden er zijn twee
dagen waar je die werken kan bewonderen
en eventueel kan aankopen in zijn bekende
atelier (schuurke –Boonstraat 44) nl
zaterdag 28 augustus van 13.00 tot 18.00
en zondag 29 augustus van 11.00 tot 18.00.
De moeite om voor de laatste keer zijn
werken te gaan bewonderen.

Wat is de wereld soms klein… over de Chiro.
Zoals ik in een vorig verhaal schreef, leidde Louis Overlaet, de broer van Frans, een jeugdafdeling
van de Kajotters. Eigenlijk was deze jeugdgroep bestemd voor werkende jongeren, maar wij
studeerden allemaal nog. Maar na de oorlog ontstond er een nieuwe jeugdbeweging, namelijk de
CHIRO. Zij werkte mee aan de Christelijke ontplooiing van onze parochie. Staf Vanderrijdt was één
van de stichters, maar verder kan ik daarover niet veel vertellen, ikzelf studeerde op dat ogenblijk
in Gent. Maar onze zoon is van zijn 8 jaar tot zijn 27ste lid geweest. Op een keer was hij samen met
een vriend, die ook leider was, in Ittre op zoek naar een plaats om te overnachten. Bij een oude
abdijhoeve gingen zij vragen of het daar mogelijk was gebruik te maken van de schuur. Laat nu die
boer een Vlaming wezen, en nog wel iemand die in de polder onteigend was. De boer vroeg aan
onze zoon: van waar zijt ge? Hij antwoordde: uit Heide Kalmthout. De boer schoot in een lach en
zei: daar heb ik nog een nicht wonen. O.. ja zei onze chiro-man, en wie is dat dan? Hij gaf lachend
het antwoord: Alice De Bie uit Wilmarsdonk, ook een boerendochter en thuis ook onteigend. Bij het
antwoord van onze chiro-man stond de boer perplex… Zijn antwoord was: dat is mijn tante, zij is
getrouwd met de broer van mijn vader. Deze klap
op de vuurpijl zorgde ervoor dat ze in het lekkerste
stro mochten slapen (de koeien stonden allemaal in
de wei, zij konden nog smullen van lekker vers gras).
In Ittre woonde er toen ook nog een kozijn van mij,
namelijk de zoon van de broer van mijn vader. Hij
heeft zelfs dezelfde naam als mijn broer en heet ook
Wilfried. Zijn er onder de lezers, of hun familie of
kennissen, soms nog oud-chiroleden die ook iets
kunnen vertellen over hun belevenissen bij de
chiro-jeugd. Zo ja, maak er ook eens een leuk
verhaal van. Doen hè….
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat)

De geboorte van Sursum Corda: 1932
De St. Jozefparochie bestaat twee jaar.
Tijdens de wintermaanden worden “bonte
avonden” gegeven door de patronaten of
(V)KAJ-afdelingen in de St. Jozefzaal of beter
gezegd de dichtgemaakte ruimte van de
meisjesschool. De leden van het Kerkkoor
moeten tijdens deze avond aanwezig zijn
om een vlot verloop te waarborgen. Maar
stilaan groeit bij hen de gedachte om zelf
eens iets op touw te zetten. ’s Zondags
maken zij gewoontegetrouw na de hoogmis
een wandeling en rusten dan uit in café
“Jagersrust” waar het verfrissend pintje bier
op hen wacht. Op een zomerse dag zitten ze
weer rond een terrastafeltje. Jef De Blick zet
zijn bedruppeld bierglas neer en zegt tot zijn
vrienden: “Wat zouden jullie ervan denken
om een toneelgroep op te richten?” En met
dit voorstel is alles begonnen. Op 17 juli
1932 komen Jef De Blick, Flor Franken, Jan
Stals, Celest Gazin, Karel Elst, Fons
Michielsen, Jos Schepers, Willem De
Schutter en Frans Stals bijeen voor de
stichtingsvergadering. Het eerste punt op de
agenda is de keuze van de naam.
Waarschijnlijk is hun sterke gebondenheid
met het koor er de oorzaak van dat de
Latijnse naam “Sursum Corda” uit de bus
komt. Het bestuur wordt als volgt samengesteld: Jef De Blick, voorzitter, Celest Gazin,
schatbewaarder, Fons Michielsen, toneelleider en Frans Stals secretaris. Er wordt natuurlijk direct
aan een toneelopvoering gedacht. De regisseur heeft een toneelwerk uitgekozen en de rollen
worden verdeeld. Er wordt ijverig gerepeteerd, er worden decors geschilderd en een scene ineen
getimmerd. Drie maanden na de stichtingsvergadering brengen de pioniers van Sursum Corda het
toneelstuk “PAX” van F. Heylen. Er is een uitermate grote belangstelling en tijdens de pauze brengt
het ST. Jozefkoor enkele liederen onder leiding van Karel Elst. En zo is het startsein gegeven maar al
vlug moeten er hindernissen genomen worden. Fons Michielsen en Jos Schepers kunnen niet meer
meewerken en zodoende moet er voor de volgende uitvoering naar een andere toneelleider
uitgekeken worden. Vader Stals, die al heel wat toneelbagage had opgestoken, neemt deze
moeilijke taak op zich en er kan verder gewerkt worden. Ondertussen is het ledenaantal opgelopen
tot 50.
Opgevoerde stukken in deze periode:
•
•
•
•

•

23 oktober 1932:
26 februari 1933:
23 april 1933:
12 november 1933:

‘PAX’ van Fr. Heylen
‘De overkant’ van L. Post en V. Van Der Duinen
‘Schuldig / Op het bureau van de politie’ van???
‘Boete’ van ???

Uit de brochure ’50 jaar Sursum Corda “1932 – 1982” Samengesteld door: Frans Stals, Ludo Van
Spaendonk, Pierre Beyers en Constant Geeraerts.
(bijdrage van Paul Lion (wordt vervolgt)

Win een Thaise massage!
We zijn terug vertrokken voor een wedstrijd in ons krantje, gekoppeld aan een waardebon van een
handelaar uit ons dorp. Het is opnieuw SABAI MASSAGE, gevestigd in de Withoeflei, die een bon
schenkt, waarde 35 euro, goed voor een hoofd- nek- schoudermassage op een tijdstip door de
winnaar te kiezen. De vraag die wij deze week
stellen: Waar in het centrum van Heide vindt je
deze tekst op een herinneringssteen? Mail je
antwoord naar vandenbuijslouis@gmail.com of
steek een briefje in de bus bij de redactie met
het juiste antwoord. Vergeet zeker niet om je
naam en telefoon (GSM) nummer te vermelden
zodat wij jou kunnen contacteren moest je de winnaar worden. Alle antwoorden moeten
binnenkomen ten laatste op woensdag 25 augustus. Op 26 augustus zal de zaakvoerster van SABAI
MASSAGE uit de ingezonden antwoorden de winnaar trekken. Wij zullen deze dan vragen de
waardebon af te halen bij onze sponsor.

15 augustus: Maria Hemelvaart en Antwerpen Kermis.
Voor gelovige mensen is 15 augustus een kerkelijke hoogdag, zij gedenkt hiermee de ten
Hemelopneming van Maria, de moeder van, Jezus. Deze dag wordt in de hele Katholieke wereld
gevierd. Antwerpen echter heeft een heel speciale band met haar. In 1124 werd zij de patrones van
deze stad en als men door deze stad met aandacht wandelt, dan ontdekt men hoeveel kapelletjes
de gevels van de huizen sieren. In de Onze Lieve Vrouwekerk van Antwerpen is er een zijkapel,
gewijd aan Maria: iedereen kan haar daar bewonderen in haar prachtige kledij, meestal een blauwe
velours cape afgezoomd met hermelijnpels. Ieder jaar was het in ’t stad feest op 15 Augustus. Ik
herinner me nog levendig hoe ik, als klein meisje, mee mocht met mijn ouders naar de Meir. Daar

zou wat gaan gebeuren…En ja, plotseling hoorde ik de muziek van een fanfare “De Vrije
Antwerpenaren” naderbij komen. Wat stond er toch te gebeuren? Ik vernam dat de H. Maria in
processie gedragen zou worden van de kathedraal naar de Stadsfeestzaal. Vele toeschouwers
drumden op het voetpad samen ,om net als wij de processie te aanschouwen. En daar was ze dan
in volle glorie, gedragen door zes stoere mannen. Het was een groot beeld 360 kg zwaar, dat ons in
volle ornaat traag voorbij ging , gevolgd door de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en een
massa gelovigen die Marialiederen zingend
en biddend voorbij trokken op weg naar de
feestzaal. Als Maria voorbij kwam vielen
vele toeschouwers op hun knieën, maakten
een kruisje en baden een Weesgegroet. In
de Stadsfeestzaal werd er een Heilige mis
opgedragen, die door zeer veel gelovigen
gevolgd werd. Toen leefde het geloof nog
echt onder de mensen. Ik mocht dit
gebeuren verschillende malen meemaken,
maar toen werd het WOII en die maakte er
een einde aan. Sinds enkele jaren is er een
kleine processie rond de straten aan de
kathedraal, maar deze wordt nu weer gehinderd door de coronabeperkingen. Waarom vieren wij
Moederdag op 15 augustus? Vele meisjes kregen bij hun geboorte de naam Maria. De ouders
plaatsten zo hun dochtertje onder de bescherming van de moeder van Jezus. Door deze link kregen
later alle vrouwen met de naam Maria een bloemetje of een geschenkje. Later werd dit uitgebreid
naar alle moeders en Moederdag in het Antwerpse op 15 augustus was een feit. Vooral sinds de
Antwerpse schepen Van Kuyck, liberaal en ongelovig, in 1913 vond dat de moeders een dag zouden
krijgen waarop zij speciaal gevierd zouden worden, hij bepaalde dat die dag de 15e augustus moest
zijn. 15 augustus is ook de start voor ”Antwerpen Kermis”. Na voldaan te hebben aan zijn devote
verplichtingen, mocht de Antwerpenaar gaan vieren: 15 augustus was de start van een weekje of
een paar dagen vakantie .De begoede burgers gingen misschien een weekje naar zee of naar de
Ardennen, de gewone man moest zich tevreden stellen met een dagje Sint Anneke of Noordkasteel.
Vakantiegeld was toen nog niet uitgevonden. Hierover kan ik helaas niet veel vertellen. Mijn ouders
waren geen kermisgangers of feestvierders. Zijn er onder de lezers mensen die zich hiervan nog iets
meer kunnen herinneren ,laat dit dan weten aub.
We eindigen met een enig mooi lied over Onze Lieve Vrouw:
Waar men ga langs Vlaamse wegen
Liefde gaf u duizend namen
Oude hoeve, huis of tronk
Groot en edel, schoon en zoet,
Komt men U, Maria, tegen,
Maar geen een, die ’t hart der Vlamen
Lacht ons toe uit lindegroen
Even hoog verblijden doet, als de naam, o moedermaagd
Bloemenkrans of blij festoen
Die gij in ons landje draagt
Moge 't nimmer hier verand'ren
Schoner klinkt hij dan al d’andren
O gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis) Onze lieve Vrouw van Vlaand’ren (bis)
Blijf in 't Vlaamse herte tronen
Als de hoogste koningin
Als de beste moeder wonen
In elk Vlaamse huisgezin
Sta ons bij in alle nood,
Nu en in het uur der dood
Ons, Uw kind'ren, en ook d'and'ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis)
(Bijdrage van Iréne Selbeck Heidestatiestraat)

Verenigingen maken weer plannen!
Na de vergadering van het overlegcomité deze week
is er toch weer hoop dat alles, in stapjes, naar het
normale kan evolueren. Na anderhalf jaar tijd snakt
iedereen daar ook wel een beetje naar. Laatst zagen
we dit nog bij de organisatie van de Acht van Heide,
nog nooit was er op de eerste vrijdag van augustus
zoveel volk naar het hartje van Heide afgezakt. Het is
dus tijd voor heel wat verenigingen om weer rond de
tafel te gaan en de activiteiten te starten. Een eerste
getuige komt eraan op zondag 19 september met de
kermis en de daaraan gekoppelde Heidestatiestraatfeesten en rommelmarkt, daar maken wij ons zeker
voor op. Maar ook de reguliere werking van heel wat verenigingen neemt terug een start.
Sportverenigingen, zoals Heibos, bereiden zich flink voor op een nieuw seizoen, de harmonie start
terug met repetities, de jeugdverenigingen komen terug samen zoals weleer. Ook de Kalmthoutse
BINs plannen een mooie activiteit op zaterdag 23 oktober in de
kerk. Alles komt terug op gang, zij het soms met nog wat
kleinere beperkingen. Verenigingen kunnen met de besturen
terug fysiek samenkomen en momenten voor ontspanning
staan weer op de agenda. Wat er ook opstart is het quizseizoen, het is ook lang geleden dat een quiz nog eens kon
georganiseerd worden. Ook daar kijken verenigingen naar uit,
soms om wat geld in de verenigingskas te krijgen, soms om zelf
een gezellige avond te beleven in verenigingsverband. Een quiz
die wij warm aanbevelen is deze van Wieka, dit jaar op vrijdag
8 oktober in de kantine van de voetbalvereniging Kalmthout SK.
Waag ook eens uw kans en schrijf in met uw vereniging, familie,
vriendenkring of met de buren! Heide vertelt maakt op deze
bladzijden ruimte voor de opstart van het verenigingsleven,
heb je iets aan te kondigen of wil je een mooi verslag maken
van je activiteit stuur het in. Zo worden onze lezers op de
hoogte gehouden of kunnen ze mee genieten van de
pennenvruchten!

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

