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Heide vertelt!

Mijn eerste jaren in de vakschool Sint Jozef!
Jan Bosmans, zoon van Jos Bosmans, publiceerde deze week op facebook een foto van enkele leraars
uit de beginperiode van het Sint-Jozefsinstituut in Kalmthout, nu gekend als het GITOK. Het deed bij
mij al meteen herinneringen ophalen! Ik zette mijn eerste stappen in de school in het Muguetbos
op 1 september 1965, pas 11 jaar oud. Het inschrijven bij deze school verliep niet van een leien
dakje! Ik had de lagere school met vrucht doorstaan maar was eigenlijk nog een jaar te jong om
toegelaten te worden in de vakschool. Dit kwam door het feit dat ik nooit de derde kleuterklas was
gepasseerd. In mijn vijfde levensjaar zat ik al bij meester Smets op de schoolbanken in de school die
nu Kadrie noemt. Om een klas te splitsen was er een leerling te kort en gezien ik geboren ben in
februari, en recht over de schoolpoort woonde, was men bij mijn ouders komen aankloppen om
deze regeling uit te werken. Ik deed zo mijn schoolcarrière verder met allemaal jongens die een
jaartje ouder waren. Toen ik het zesde studiejaar had beëindigd, opnieuw bij meester Smets (hij had
schoolhoofd Cappuyns ondertussen vervangen) wilde mijn vader mij inschrijven in de vakschool Sint
Jozef. Directeur Moens trok aan de alarmbel. Ik zou het zesde studiejaar dan maar opnieuw moeten
doen was zijn oordeel. Gelukkig nam mijn vader dit voorstel niet aan en zette door om toch te
verkrijgen dat ik naar de vakschool mocht. De vakschool Sint Jozef huisde nog niet zo heel lang in
het Muguetbos langsheen de Kapellensteenweg en je kan het lang niet vergelijken met wat Gitok nu
is. De onderstaande foto toont een aantal leraren van de Sint Jozefsschool van toen, maar dat zijn ze
uiteraard niet allemaal:

vlnr: Marcel Kustermans (studiemeester), Fons Boden (studiemeester), Alex Stevens, Frans Michielsen, Jos
Vanthillo (later de directeur van de school) Jos Bosmans, Robert Buyens en Herman De Ridder.

Om die reden vond ik het wel eens interessant om te proberen een reconstructie te maken van de
leraren die in 1969, het jaar dat ik daar naar de school kwam, actief waren. Bij de start kwam men
terecht in wat men noemde het oriëntatiejaar. Mijn klastitularis was Jos Keuppens, hij gaf ook
Nederlands. Technisch tekenen werd mij gegeven door Wies Peeters, voor houtbewerking aan te
leren was er Alex Stevens, Jef Raymaeckers gaf biologie, Guy Van Overvelt aardrijkskunde, Jos
Vanthillo geschiedenis. Herman De Ridder leerde metaalbewerking aan. Turnen deden we onder
leiding van John Gotinck. Fons Beyers gaf de muziekles, Herman Van der Zegel de plastische
opvoeding, Pater Van Wees gaf godsdienst en Jos Beyers wiskunde. De Franse taal kregen we
aangeleerd bij Tony Wuyts. Mogelijk vergeet ik nog wel enkele vakken en leraren. Binnen de school
waren er uiteraard nog verschillende mensen actief, namen noemen brengt mee dat we een aantal
mensen gaan vergeten maar toch doe ik een poging om het lerarenkorps van 1969 en later zo
volledig mogelijk weer te geven. Voor godsdienst waren er twee paters van het Missiehuis, Pater
Van Wees en pater Struylaert. Jos Beyers, Louis Van Bergen en (?) Kempenaers gaven wiskunde. Voor
houtbewerking waren er naast Alex Stevens ook Frans Michielsen, Marcel Van Passel, Hugo Van
Camp, Fons Ysenbaardt en Fons Van Veldhoven. Metaalbewerking was voor rekening van Jos
Bosmans, Herman De Ridder, Wies Peeters, Stan Pauwels, Francis De Haes en (?) Wijns. Jo De Ridder
en Jos Keuppens gaven Nederlands. Jos Vanthillo geschiedenis, Guy Van Overvelt aardrijkskunde, Jef
Raymaeckers biologie, Fons Beyers gaf muziekles en turnen, John Gotinck turnen, Herman Van der
Zegel plastische opvoeding, Tony Wuyts was de man die het Frans aanleerde.
Clement Moens was directeur en had Fons Boden en Marcel Kustermans als
studiemeesters. Van de directeur heb ik onthouden dat hij, als hij iemand
moest straffen, meestal oplegde een aantal rondjes rond de speelplaats te
lopen. Je kon vooral zijn vriend worden door postzegels mee naar school te
brengen voor hem, hij was er een verwoed verzamelaar van. Zo, ik heb een
poging gedaan maar ongetwijfeld zitten daar wat foutjes in en ben ik mensen
vergeten. Ik vermoed echter dat er lezers zijn die dit alles kunnen aanvullen of
verbeteren! Clement Moens werd als directeur opgevolgd door Jos Vanthillo,
dat moet zo rond 1967 geweest zijn.
(foto hierboven: Kathy Vincent, huidig directeur van het GITOK)

Frans Overlaet heeft vragen rond de brandveiligheid?
Wat voorziet Kalmthout en Kapellen tegen een eventuele megabosbrand ?
Volgens het rapport van de GIEC van dit jaar gaat de opwarming van de aarde in een versneld tempo.
De overstromingen in Wallonië en de megabosbranden in alle werelddelen zijn er de bewijzen van.
In de vallei van de Vesder zegde daar iemand dat
de tropische regenval er het effect heeft gehad van
een atoombom. Zo’n verwoesting was er nog nooit
gezien. Op TV geeft dat slechts enkele vluchtige
indrukken… bosbranden in Griekenland eisten nog
meer levens. Eens omdat een auto in panne alle
andere vluchtelingen blokkeerde en de
opgetrokken muren de toegang tot het strand
moeilijk maakten. Zouden de villa’s in Kalmthout
en Kapellen, die in een groot mastenbos zijn
gebouwd, bij een bosbrand geen gevaar lopen? Verleden jaar hebben we reeds een piek van lange
droogte en hitte gekend, gelukkig zonder brand. Toen de heide brandde enkele jaren geleden
werden de bewoners van de wijk naast de Boterbergen geëvacueerd. Hun huizen waren in gevaar
en de rook van de brand maakte het hen onmogelijk zelf hun woning te beschermen… Vele
raadgevingen vind men op internet. Er is een planning nodig op langere termijn; bij voorbeeld geen
dennenbomen aanplanten maar loofbomen die de brand stoppen en de woningen beschermen.
Geen dennenboom noch ander brandbaar gewas vlak naast uw huis dulden, noch in de nabijheid

van elektrische leidingen in openlucht. Regelmatig de goten reinigen van alle brandbaar spul.
Houtstapels voor de aard op 10 meter afstand van de woning. Bij brand zijn vensters zwakke
plekken; zo nodig ze dan van buiten beschermen met metalen golfplaaten. Een lange waterslang is
nuttig om rondom het huis alles te kunnen natspuiten… Wat zijn plannen van de
gemeentebesturen? Welke voorzorgmaatregelen of richtlijnen bestaan er reeds om alle huizen in
die wijken te beschermen? Waar worden brandwegen aangelegd? Hoe wordt de brandweer
voorbereid? Is er een ontsnappingsplan uitgewerkt in geval van megabrand ?

Op de bank: Caroline Donnet, voorzitster van de vereniging van
de handelaars van Heide!
Deze week hebben wij een gesprek met Caroline Donnet
en daar is een goede reden voor. Op zondag 19 september
komt de “dorpsdag” eraan in Heide, de opendeur in een
nieuw kleedje. Bij ons op de bank Caroline om daar een
woordje uitleg over te geven. Caroline Donnet is geboren
in Antwerpen op 17 maart 1963, woont in Kapellenbos, is
gehuwd en is lang geen onbekende in Heide. Jarenlang had
zij samen met haar man een zaak in de Heidestatiestraat
die noemde “DeliDamen”. Deze zaak werd in 2018
stopgezet. Caroline is gehuwd, heeft 3 dochters en 1
kleinkind. Zij is de voorzitster van de vereniging van
handelaars van Heide dat nu deze feesten organiseert.
Hiermee heeft ze de komende dagen wel wat drukke
momenten.
Caroline volgende zondag is het weer zover, het wordt dit jaar een echte dorpsdag!
Inderdaad wij komen met een volledig nieuw concept. Na het jaartje dat we moesten passen wegens
corona is nu het licht wel op groen gezet! We gaan vanaf nu meer inzetten op de plaatselijke
handelaars en ondernemers. Niet alleen deze van Heide maar ook die van de andere gehuchten van
Kalmthout. Hiermee willen wij de lokale handelaars nog meer in het daglicht plaatsen en hen de
gelegenheid geven hun zaak voor te stellen. Dit wil ook zeggen dat we niet meer werken met
marktkramers zoals de afgelopen jaren, wel met de plaatselijke handelaars, ondernemers en
verenigingen. We willen er een luchtig evenement van maken waarbij duidelijk moet worden dat
ook onze lokale mensen troeven hebben om klanten tevreden te stellen.
Denk je dat je door deze wending aan te nemen er iets moois van kan maken?
Zeker en vast. Een aantal zaken blijven overeind zoals het gebeuren dat voetbalclub “de oude
Withoef” organiseert ter hoogte van de fietsenstallingen, ook Gymka zal terug van de partij zijn.
Anderzijds maken wij ons sterk dat onze lokale handelaars echt naar buiten gaan komen en de ruimte
in de straat voor hun zaak echt wel gaan benutten. Zij staan garant om de bezoekers te ontvangen
en te verwennen. Ook animatie wordt voorzien. De meeste winkeliers uit de straat zelf hebben
ingeschreven om mee te doen aangevuld met nogal wat handelaars uit Kalmthout. De straat zal
nagenoeg gevuld zijn!
En het bestuur van jullie vereniging staat in voor de organisatie?
Ook dat is zo. Wij hebben een goed draaiende groep bestuursleden die zich allen inzetten voor het
welslagen van deze dag. Momenteel zijn wij bezig om de hele organisatie tot in de puntjes verder
uit te werken met als partners het gemeentebestuur en de lokale politie. Wij heten dan ook graag
iedereen welkom volgende zondag vanaf 10u tot 18u in de Heidestatiestraat. Parkeergelegenheid
en de nodige omleidingen worden voorzien.

Ook op de bank deze week: Koen Cassimon.
Ook Koen Cassimon is een bekend figuur in Heide, Koen werd er geboren op 29 augustus 1962. Hij
is gehuwd met Kathleen Goffin (de uitbaatster van ’t Centrum) en is vader van drie kinderen. Koen

is werkzaam bij de plaatselijke Carrefour. Komende
zondag is Koen de verantwoordelijke voor wat er zich
afspeelt aan de andere zijde van de spoorweg, namelijk
de rommelmarkt.
Koen die rommelmarkt is er al een tijdje?
Zij kwam er 27 jaar geleden en werd ingericht door het
parochiecomité met als drijvende krachten Louis en
Reinhilde Kockx aangevuld met een groep medewerkers.
Aanvankelijk was het nog wat kleiner maar al vlug groeide
de organisatie en de ruimte zodat we nu mogen spreken
van een zeer succesvolle gebeurtenis.
Ik verneem dat je meer aanvragen hebt dan dat je mensen plaats kan geven?
Wij krijgen inderdaad meer aanvragen dan dat er plaats is. Wij starten elk jaar met de mensen die
er het jaar voordien stonden voorrang te geven en vervolgens een lijst aan te leggen met nieuwe
kandidaten. Deze kunnen erbij komen als iemand zijn plaats niet meer opvraagt. Dit jaar zijn de
aanvragen echt talrijk, we moeten dus wel wat mensen teleurstellen. Wat we niet willen is de ruimte
nog vergroten, we willen deze opstelling behouden zodat het beheersbaar blijft.
Er komt ook een kindermarkt?
Ook dat is zo, wij behouden een ruimte voor de kinderen. Kinderen moeten niet vooraf inschrijven
en kunnen de dag zelf ter plaatse komen om een plaats op te vragen maar vol is vol. Een andere
voorwaarde is dat wat zij te koop aanbieden kinderspullen moeten zijn en dat het de kinderen zijn
die de kraam openhouden en niet de begeleiders.
Zijn er nog nieuwigheden?
In de eerste plaats is er de mooie omgeving van het plein rondom de kerk die ons een mooier kader
geeft. Op het pleintje voor de kerk zal zondag in de loop van de namiddag harmonie Bos en Hei een
concert geven. Ook ter hoogte van Sandy zal er opnieuw een muziekgebeuren zijn. En uiteraard is
er de kermis.
De dorpsdag in Heide gaat door op 19 september van 10u tot 18u in de Heidestatiestraat, het
Heidestatieplein en een gedeelte van de Max Temmermanlaan. Deze straten moeten die dag
parkeervrij zijn. Er worden omleidingen voorzien en de te gebruiken parkeerplaatsen worden
aangeduid.

Uit de oude doos: voortuin Sint Vincentius
Op de foto zien we hoe de
omgeving eruit zag waar
nu
het
gemeentelijk
zwembad is gebouwd. De
foto is gemaakt vanuit de
voortuin van het tehuis
(toen nog het gasthuis)
met zicht op de Kapelsteenweg. Op de foto links
Frans Elst en rechts mijn
vader Antoon van den
Buijs, beide tuiniers in het
Sint Vincentius gasthuis.
Foto genomen begin de
jaren ’60.

Wereldkampioen in 1982: Frans Brocatus
Deze week werd Peter Genyn bij zijn thuiskomst in Nieuwmoer gehuldigd door het
gemeentebestuur. Er was heel wat volk komen opdagen om de Olympische atleet te vieren voor zijn
prestatie welke nog meer geaccentueerd werd door de sabotage daaraan voorafgaand. De
Paralympische spelen zijn ondertussen
meer dan een gewone sportgebeurtenis geworden en hebben heel wat
aanzien gekregen. Ooit was het anders
en daar hebben wij in Kalmthout nog
een herinnering aan. In 1982 werd
Frans Brocatus in Stoke-Mandeville
(GB) wereldkampoen zwemmen in
twee disciplines, de 25 meter
schoolslag en de 75 meter wisselslag.
Kort na zijn thuiskomst werd Frans
gevierd. Een gouden rolstoel stond hem
die avond ter beschikking. De viering
had plaats tijdens de nacht van Heikantsport in de turnzaal van de Schooldreef.
Op de foto zien we van links naar
rechts: de moeder van Frans Brocatus,
Fons Van Loon (destijds voorzitter van
de gehandicaptenvereniging in Kalmthout) Gaston Stevens (toen schepen
van sport) Frans Brocatus (de kampioen
en later het gezicht op de bevolkingsdienst van de gemeente Kalmthout) Louis van den Buijs en Pierre
Heuten (verantwoordelijke van de
sport
voor
gehandicapten
in
Kalmthout)

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

