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Heide vertelt!

De drie dolle dagen van Kalmthout uit 1981.
Wie van jullie herinnert zich nog ‘de DRIE DOLLE DAGEN van
Kalmthout’ in 1981? Nog niet zó lang geleden als de meeste artikels
in dit krantje ‘Heide vertelt’, maar dit weekend inmiddels toch ook
alweer precies 40 jaar geleden. Ter gelegenheid van het 10-jarig
jubileum van ‘Disco Family’ -de Kalmthoutse discobar die op menig
huwelijk en andere feestelijkheden in de regio de dansavond
muzikaal heeft mogen opluisteren- werd een heus feestprogramma
uitgewerkt dat zich verspreidde over ‘3 Dolle Dagen’. Om dit alles
te organiseren werd een locatie gezocht waar een grote feesttent
kon worden geplaatst met 1000 zitplaatsen, zijnde de terreinen van
de rijksschool aan de Ganzendries. Op de eerste avond, vrijdag 28
augustus 1981, werd de gekende en in die tijd zéér populaire
presentator van het Nederlandse Tv-programma “AVRO’s WIE KENT
KWIS”, Fred Oster, naar Kalmthout gehaald om prijzen ter waarde
van méér dan 100.000 Bfr uit te delen aan de winnende koppels uit
de streek die enkele weken op voorhand werden geselecteerd bij middel van een preselectie, dit op
een avond in het voormalige ‘Volkshuis’ (O*Ka Centrum). Op zaterdag 29 augustus werd enerzijds
een namiddagprogramma voorzien voor ‘jongeren’ van 3 tot 99 (?) en ’s avonds een heuse ‘ontdekde-ster’ wedstrijd met een jury bestaande uit een aantal BV’s en mensen van Radio en TV,
waaronder Jos Baudewijn en Herwig Haes (Radio 2 presentatoren), beiden intussen reeds
overleden. Als speciale gast kregen we een optreden voorgeschoteld van ‘Just another guy’, ‘Danny
Fisher’ (op 8 mei 2020 overleden op 80-jarige leeftijd). Zondag 30 augustus ten slotte was het de
apotheose van de driedaagse met van 10 tot 17u sport en volksspelen voor jong en oud en om 20
uur een vedetten-parade met optredens van Sofie, Micha Marah, Juul Kabas, de groep Venus, het
orkest ‘Special 75’ en de jubilarissen ‘Disco Family’ met presentator/DJ Ludwig Haes. Het was
trouwens ook Ludwig Haes die in 2000 het initiatief nam om in het gemeentepark ‘Strijboshof’ op
maandagavond in juli en augustus “PARKCONCERTEN” te organiseren voor diegenen uit de regio die
niet met vakantie waren. Hierbij kregen bekende en minder bekende artiesten een podium op deze
gezellige locatie. Ook senioren kregen
hun deel in de festiviteiten met op
zondagnamiddag optredens van Eddy
Wally, Paul Severs, Willy Sommers,
Bart Kaëll, Barbara Dex, Günther
Neefs, Will Ferdy, Nicole & Hugo,
enzomeer. Het mooie liedje van de
PARKCONCERTEN nam helaas een
einde na de zomer 2011, omdat het
financieel niet meer rond te krijgen
was. Nog regelmatig horen we van de
toen aanwezigen dat het jammer is dat
dit mooi initiatief ter ziele is gegaan.

Uit de oude doos!

Door toedoen van kleinzoon Paul Ruys kwamen wij in het bezit van twee oude foto’s. Op de eerste
foto staat Paul Ruys zelf met zijn grootvader Frans Ruys, destijds veldwachter in Kalmthout. De foto
is genomen voor het gemeentehuis en de jongensschool van toen. Op de tweede foto zien we Frans
Ruys in gesprek met “garde” Jan Hertoghs, beide waren in dienst bij de gemeente Kalmthout.

Boeiende Chirojaren
In 1951 werd ik lid van de Chiro in Heide. Daar liggen de wortels van mijn engagement later in het
leven. Het was een onvergetelijke tijd met schitterende belevenissen. Gezien mijn leeftijd werd ik
burchtknaap, daarna knaap en nog later kerel. Op zestienjarige leeftijd was ik al leider. Het waren
de beginjaren van de Chiro Heide. De oudste leiders droegen nog een stormriem, blijkbaar een
nawee van de oorlog. Zelf heb ik die nooit gedragen. Het Chiro-uniform bestond uit een bruinhemd,
een gele das met een ledere gevlochten knoop en een zwarte vloeren broek. Als leider droegen we
daarop een witte koord met een fluitje.

De huisvesting van onze Chiro-afdeling is een apart verhaal. We hadden het in de naoorlogse jaren
moeilijk voor een geschikte huisvesting. We begonnen in de oude lokalen van de jongensschool,
volledig in hout opgetrokken. Toen was er nog geen kleuterschool. Op hetzelfde terrein aan de
Vredelaan stonden meerdere metalen halfronde barakken, een restant van de oorlog. Jaarlijks
hielden we met de Chiro een papierslag, om geld in te zamelen voor ons jaarlijks kamp. Het
ingezamelde papier sloegen we tijdelijk op in een van die barakken. Toen de houten schoollokalen
werden afgebroken verhuisden we naar de feestzaal van de school. Die moesten we delen met de
meisjesgroep. In die tijd waren beide afdelingen nog netjes gescheiden. Daardoor konden we de
zaal maar om de veertien dagen gebruiken. De zondag ertussen waren we aangewezen op de luifel
op de speelplaats van de meisjesschool. Maar ook dat was niet vol te houden. Door toedoen van

onze toenmalige proost, onderpastoor Brughmans, konden we beslag leggen op de lokalen op de
eerste en tweede verdieping van de kerktoren. In die dagen was de parochiale bibliotheek op het
gelijkvloers ondergebracht. Met een dak
boven het hoofd was het natuurlijk
aangenamer dan onbeschermd tegen
regen en wind in open lucht. Toch had ook
die locatie zijn beperkingen. Zo moest de
leiding na de zondagmissen en vóór de
Chiro begon de koorden, waarmee de
klokken werden geluid, optrekken. Zo
vermeden we vreemd klokkengelui op een
rustige zondagnamiddag. Uiteindelijk
belandden we in 1959 - na de bouw van de
pastorie - in de kelder van onze kerk. De
meisjes kregen de vertrekken van de
pastorij, die pastoor Antoine De Preter
samen met zijn meid en neef sinds 1935 als
woonst gebruikten. De lokalen voor de
jongens lagen aan de kant van het
parochiecentrum. Beide lokalen waren
vakkundig gescheiden met een kartonnen
‘Berlijnse’ muur om ongewenst contact
tussen jongens en meisjes te vermijden.
Nog later werd onder impuls van en door
de ouders van Chiroleden eigen lokalen
gebouwd op een stuk grond van de
parochie naast de jongensschool. Deze gebouwen staan er nu nog en doen nog steeds dienst als
Chirolokaal. In de zomermaanden komen er jeugdbewegingen op kamp. Ze zijn doorheen de jaren
meermaals verfraaid en aangepast aan de noden van de tijd. Naast de gebruikelijke wekelijkse
activiteiten gingen we met de Chiro jaarlijks op kamp. Naar Thilly in 1954, naar Geel in 1955, naar
Dworp in 1958 en 1961, naar Eizer in 1959, naar Montenau in 1961 en naar Zonhoven in 1962. In
die tijd was een Chirokamp een ware belevenis. Vergeet niet dat de meeste leden in die tijd
nauwelijks de gemeentegrens overstaken, laat staan dat ze op vakantie gingen. Over deze kampen
valt veel te vertellen. Elk kamp had zijn eigenaardigheden. Zo herinner ik me nog dat we met de
trein op kamp gingen naar Geel. We hadden onze muziekkapel meegenomen. Eenmaal aangekomen
in het station van Geel trokken we in groep, de muziekkapel op kop, door de centrumstraten van de
gemeente naar ons kampterrein. Dat lag in een hoeve buiten de kom van de gemeente op de wijk
Geel-Bel. Geel was bekend als opvangplaats voor personen met een geestelijke beperking. Zij
woonden bij families in het centrum, bij boeren op de hoeve of in een gespecialiseerde instelling.
Bij onze tocht door de gemeentekern begeleidden meerdere van die personen met een beperking
onze Chirogroep. Voor hen was dat een unieke belevenis. Met de burchtknapen deden we ook
daguitstappen. Naar Drimmelen in Nederland in 1956, naar Brugge, de Meli aan zee en Nieuwpoort
in 1958. Onvergetelijk waren onze jaarlijkse bonte avonden voor ouders, vrienden en
sympathisanten. Ze werden intens voorbereid en trokken telkens volle zalen. We hadden ook een
schitterende muziekkapel met trommels en trompetten. Die muziekkapel luisterden heel wat
evenementen muzikaal op. Zo was er de jaarlijkse processie, de plechtige opening van de
vernieuwde Heidestatiestraat, de eremis van enkele paters uit Heide, het huwelijk van Robert
Tanghe, onze toenmalige gewestleider, een gouden bruiloft in de Heidestatiestraat en natuurlijk

ook de jaarlijkse Meivaarten. Jaarlijks organiseerden we een merkwaardige fietstocht naar
Scherpenheuvel. In onze Chiroafdeling zijn heel wat duurzame vriendschappen en liefdes gegroeid.
Het was een prachtige tijd. Toen bestond er nog geen televisie, gsm, smartphone of iPad. In die
dagen moesten we onze vrije tijd op een andere manier nuttig besteden. Ik eindig met een oproep
aan de volgende generaties om hun verhaal te doen.
(bijdrage van Eddy Marstbooms, Antoine De Preterlaan)

Op de bank: deze week Eddy Van Aerden
Eddy Van Aerden werd geboren in Kalmthout op 11 juni 1953.
Deze rasechte Kalmthoutenaar woont thans in de Bezemheidelaan en is ongehuwd. Eddy geniet momenteel van zijn pensioen
maar is nog een bezige bij. Beroepshalve was hij technisch
bediende bij PIDPA en, zoals hij zelf aangeeft, kon hij door het
uitoefenen van deze functie veel mensen verder helpen tijdens
zijn lange loopbaan.
Eddy in Heide durven ze jou ook wel eens de eeuwige scout te
noemen?
Wel, sedert 1961 ben ik aangesloten bij de Scoutsgroep Sint
Maarten en ben er momenteel nog actief. Zo ben ik er bijna vanaf de beginperiode bij betrokken.
Het was pater Rik De Mol, godsdienstleraar in de school Ganzendries, die de scouts in 1959 stichtte.
Hij was eigenlijk op zoek naar een vakantieactiviteit voor de schoolgaande jeugd en deze actie
resulteerde in het oprichten van een
scoutsgroep. Ik was nog jong, 8 jaar oud, toen
ik mij aansloot bij de scouts, het was eigenlijk
nog de beginperiode van de groep. Pater De
Mol zocht enkele mensen om hem te steunen en klopte aan bij de gezinnen met kinderen om de
activiteiten te volgen. Daarnaast organiseerde hij ook acties en festiviteiten welke geld in het laadje
brachten om uiteindelijk een terrein in eigendom te verwerven en er lokalen te bouwen. Toen ik 17
jaar oud was werd mij gevraagd een leidinggevende taak voor mijn rekening te nemen. Ondertussen
kwam er ook mijn legerdienst aan. Ik was gekazerneerd in Soest (Duitsland) en ook daar was een
scoutsgroep verbonden aan het leger actief. Het was evident dat ik mij daar in de periode ook
aansloot. In 1976 werd ik de groepsleider van de scouts in Heide, ik nam de taak over van Gert Celen.
Ik heb deze taak negen jaar voor mijn rekening genomen en het dan overgelaten aan Stefan
Cassimon. Vervolgens werd ik van 1980 tot 1984 districtscommissaris van de scouts. Ook nadien
heb ik de scoutsgroep nooit losgelaten. Toen ik stopte als groepsleider ben ik lid geworden van het
oudercomité, daarin ben ik nog altijd actief, nu al een tijdje als voorzitter. Eigenlijk wil ik deze taak
wel eens doorgeven naar er dienen zich geen kandidaten aan. Het blijkt dat men het goed vindt dat
ik dat blijf doen. Mijn totemnaam is “naarstige mier” en zo voel ik mij eigenlijk ook wel. Ik werk nog
zeer graag voor het scoutsgebeuren.
Eddy, eigenlijk had ik je uitgenodigd om bij het begin van het nieuwe schooljaar ook eens te praten
over een andere taak die jij doet, namelijk de taak van “gemachtigde opzichter”.
Ik ben hiervoor nog door jou opgeleid, dat was in 2005 als ik mij niet vergis. Toen namen wij het
initiatief om onze leden te begeleiden in het verkeer bij de start en het einde van de activiteiten.
Met een aantal vrijwilligers doen wij deze verkeerstaak al meer dan 15 jaar. Toen ik in september
2012 met pensioen ging heb ik mij aangeboden om dit ook dagelijks te doen ten dienste van de
schoolgaande jeugd. Zo sta ik elke morgen en woensdagmiddag als gemachtigd opzichter in de Max
Temmermanlaan ter hoogte van de Kon. Astridlaan. Nu bij het begin van het nieuwe schooljaar is
mij gevraagd te verhuizen naar het zebrapad aan de overweg. De reden hiervoor is dat er te weinig
gemachtigde opzichters zijn en niet alle punten meer kunnen ingevuld worden. De plaats die men

mij nu toebedeeld is een plaats die prioritair is tegenover het punt waar ik stond. En natuurlijk is het
spijtig dat er een punt wegvalt.
Wat motiveert jou om deze vrijwillige job te doen?
In het algemeen vind ik
verkeersveiligheid heel
belangrijk. Ik zie elke
morgen de drukte en
het risico’s dat fietsers
en voetgangers soms
moeten
ondergaan.
Maar ook fietsers gaan
niet vrijuit, vooral het
zonder licht rijden als
het nodig is ergert mij. Ik
wijs de fietsers daar dan
ook meer dan eens op.
Spijtig genoeg helpt dit niet altijd, toch is het zeer belangrijk voor de kinderen dat zij de fietsers in
het donker goed zien naderen en is het ook belangrijk voor hen zelf om in het verkeer gezien te
worden. Door deze taak voor mijn rekening te nemen wil ik actief bijdragen om het verkeer veiliger
te maken voor onze schoolgaande jeugd.
Een gebrek aan mensen om alle plaatsen in te vullen laat jij horen?
Inderdaad bij het begin van het nieuwe schooljaar vallen er plaatsen weg waar eigenlijk een
gemachtigde opzichter zou moeten staan ten behoeve van de kinderen. Maar mensen vinden
hiervoor is een andere zaak. Eigenlijk kost het niet veel moeite voor mensen om hiervoor ook eens
wat tijd te maken. Een korte opleiding door de politie (wat theorie en praktijk) en je bent vertrokken.
Het is ook niet moeilijk om deze taak uit te voeren. Wie zich geroepen voelt kan altijd met mij
contact opnemen of met groepsverantwoordelijke Fons Bijlemans. Vanuit de gemeente wordt alles
gecoördineerd door Ann Boaventura, ook zij verwelkomt graag nieuwe kandidaten. Ik wil deze taak
in elk geval aanbevelen zodat we weldra weer alle plaatsen kunnen
innemen ten behoeve van de veiligheid voor onze kinderen en
kleinkinderen.
Jij geeft in elk geval een zeer goed voorbeeld als gepensioneerde, is de
“naarstige mier” ook nog op een andere manier actief?
In de eerste plaats blijf ik mij inzetten voor de scouts en als gemachtigd
opzichter. In het verleden heb ik ook nog een 30-tal jaren (1974-2004)
monitor geweest bij de vakantiekampen van CM, vooral in Zwitserland,
maar ook in België en Nederland. Ik heb ook een verleden bij de
karategroep “Mas Oyama” hier in Kalmthout. Actief aan karate doen dat
doe ik niet meer maar ik val nog wel eens in als lesgever en ben ook nog
bestuurslid van die vereniging.

Wordt ook gemachtigd opzichter!
Dat deze taak mij nog altijd zeer nauw aan het hart ligt moet je begrijpen. Rond de jaren ’90 nam ik
zelf de start van dit gebeuren in Kalmthout. De eerste school die instapte was de H.Hart school, toen
nog gevestigd op den Heuvel. Ik herinner mij nog de moeilijke start. Nadat de wetgever deze nieuwe
regeling wettelijk gemaakt had was het turnleerkracht Lisette Van Hooydonck die de kat de bel
aanbond. Zijn moest haar vader Adriaan Van Hooydonck (die toen burgemeester was) en
politiecommissaris Allaert overtuigen, én daar was wel wat kracht voor nodig. De burgemeester en
zijn commissaris waren niet echt gewonnen voor deze vorm van “verkeersregeling”. Toch won

dochter Lisette het pleit! Uiteindelijk werd ik aangeduid om een opleiding tot monitor “gemachtigde
opzichters” te gaan volgen (deze opleiding was verplicht en werd toen gegeven door Rik Schrijvers,
de latere politiecommissaris van Kapellen, nu woonachtig in de Eikenlaan in Heide). Zo was de bal
vertrokken en konden kort nadien de eerste gemachtigde opzichters verbonden aan het H. Hart
instituut hun opleiding volgen. Nadien volgden er nog heel wat scholen. Ook jeugdverenigingen
volgden, Govio en de scouts van Heide. Het was niet altijd simpel om de nodige mensen hiervoor te
vinden, niet alle scholen waren gewonnen om binnen hun groep medewerkers mensen te
rekruteren voor het uitvoeren van deze taak, sommigen vonden het geen taak voor een leerkracht.
Toch groeide door de jaren tal van initiatieven en sommige scholen vullen dit nog altijd in met veel
enthousiasme. Waar de scholen in gebreke bleven nam de gemeente het initiatief door hiervoor
vrijwilligers te rekruteren. Zo konden in het verleden, en nu nog steeds, vele gevaarlijke punten op
weg naar en van de school beveiligd worden.
De vrijwilligers worden schaarser, doe mee!
En daar nijpt nu het schoentje, zoals je kan lezen in het interview met Eddy Van Aerden. De
gemeente zou heel wat meer
mensen moeten vinden zoals Eddy,
Lea, Leo, Marc, Antoon, Fons, Bob,
enz.., zodat op termijn al deze
punten opnieuw kunnen bezet
worden ten behoeve van de
veiligheid voor onze schoolgaande
jeugd. Eigenlijk is het een job die
iedereen aankan. Het is aan te
bevelen voor mensen met veel
vrije tijd, en dan denken we aan
gepensioneerden. Het geeft terug
een zekere structuur in het leven,
je krijgt voor de uitoefening dankbaarheid en de gemeente voorziet ook nog een kleine vergoeding.
Daarenboven ben je tijdens de uitoefening van je taak, en op weg naar daar en naar huis ook nog
verzekerd. Ook voor eventuele fouten die je onvrijwillige zou maken in het verkeer. Misschien zijn
er onder onze lezers wel mensen die deze job willen overwegen. Wel, neem dan contact op met
Ann Boaventura, zij werkt op het gemeentehuis en is verantwoordelijk voor de coördinatie, te
bereiken: ann.boaventura.marques@kalmthout.be, 03 376 49 15. Wil je wat meer toelichting over
de job zelf dan kan Fons Bijlemans je die geven: (fons.bylemans@telenet.be, 0476 27 04 68) en ook
Eddy Van Aerden is zeker bereid daarover meer info te geven!
(Louis van den Buijs)

De winnaars van de prijsvraag!
Vorige week stelden we met medewerking van
“Sabai massage” opnieuw een prijsvraag. Het
juiste antwoord dat moest gegeven worden
was “zijkant kerk Heide” of een antwoord in
dezelfde richting. Uit de juiste antwoorden
trok zaakvoerster Suphit Saenthaweesuk op
donderdag 26 augustus als winnaars de Heer
en Mevrouw Langens, wonende in de
Withoeflei. Zij haalden afgelopen donderdag
hun waardebon af, goed voor een hoofd- neken schoudermassage. Indien er handelaars zijn
in Heide en omgeving die willen intekenen
voor een dergelijke publi-reportage dan
mogen ze steeds contact opnemen met de reactie.

Sabai massage Heide
Kalmthout
Tel + WhatsApp : 0470 56 52
32
Info@sabaimassage.be
Www.sabaimassage.be

Volgende zondag opnieuw biomarkt!
Voor mensen die er nog geen kennis
mee hebben gemaakt melden wij nog
even dat er maandelijks, telkens op de
eerste zondag van de maand, een
streek- en biomarkt is in Kalmthout.
De volgende markt gaat door op 5
september ter hoogte van de
bibliotheek in de Driehoekstraat. Je
kan je er terecht van 9 tot 13u. Het
marktje is zeker een bezoek waard, je
vindt er ambachtelijke producten en
er zijn steeds unieke proeverijen.
Planten, lederwaren, fruit en leuke
hebbedingetjes zijn er zeker ook te
koop. De markt wordt bezet door markkramers maar ook particulieren kunnen een plaatsje
reserveren. Het je ideeën en wil je ook eens een verkoop wagen dan neem je contact op met de
gemeentelijke marktleider René van den Buijs via het mailadres: marktleider@kalmthout.be. Hij kan
je een plaatsje bezorgen!

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

