
 
 

 

 

Sursum Corda van de zaal naar Au Bien Venu en terug! 

1934 

Wegens uitbreiding van de school krijgt de St. Jozefzaal een andere functie toegewezen. De kapel 

wordt erin ondergebracht en voor Sursum Corda betekent dit een halt aan het komedie spelen, 

althans in de St. Jozefzaal. Gelukkig is er de toneel minnende cafébaas, de heer Megens, die redding 

brengt. “Au Bien Venu” (later de Cambuus en Koekoeksnest en enige tijd geleden afgebroken) wordt 

door hem ter beschikking gesteld voor de toneelopvoeringen. 

1935 

Door de stimulans van EH De 

Preter is men begonnen aan 

de opbouw van onze 

prachtige St. Jozefkerk en op 

14 mei wordt deze plechtig 

in dienst genomen. Een 

historisch belangrijke dag 

voor de parochie 

gemeenschap maar ook voor 

Sursum Corda, want vanaf 

dit moment kan er terug in 

de St. Jozefzaal gespeeld 

worden. Het bestuur kent 

enkele functiewijzigingen. 

Celest Gazin draagt het 

schatbewaarder schap over op Frans Van Spaendonk die het op zijn beurt na enkele maanden over 

geeft aan Louis Pieters. 

1936 

Weer een noodzakelijke 

uitbreiding van de school. Er 

moet een nieuwe 

kleuterklas bijkomen en 

waar zou men die anders 

onderbrengen dan in de St. 

Jozefzaal. En Sursum 

Corda?? Neen, ditmaal niet 

op zoek naar een andere 

zaal. De oplossing wordt 

gevonden door de zaal in 

twee te delen door middel 

van een groot rolluik. 

Sursum Corda verhuist met  

al het materieel naar de 

Heide vertelt! 5 september 2021 
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voorkant van de zaal. Dat wil zeggen, de kant waar nu nog steeds het podium staat. Het wordt meer 

en meer een vaststaand feit dat de scène (toen bestaande uit losse planken en schragen) definitief 

aan die kant zou blijven en daarom bouwt Sursum Corda het om tot een vast podium. 

Opgevoerde stukken tijdens deze periode: 

- 24 februari en 3 maart 1935: Oessin Blanda van Jan Tromp 

- 3 november 1935: IJzeren Hein in twee uren genezen van Van Peene 

- 2 en 23 februari 1936: Het kruis op de heide van Jochem Pezel 

- 22 maart 1936: Meneer Klaproos van Ger. Nielen 

- 25  oktober 1936: Toen de zon opging op het gemeentehuis van ? 

- 19 december 1936 en 11 januari 1937: Baas Best en St. Antonius van E Barbaix en N. Notte. 

(Bijgevoegde foto’s zijn niet altijd van bovenstaande periode maar geven wel een mooi tijdsbeeld… en 

misschien herkent u wel sommige personen. Bijdrage van Paul Lion) 

Een  bijdrage over Sursum Corda van Jan Franken 
Naar aanleiding van het artikel van Louis Verpraet in “Heide vertelt” van 15/8/2021 over Sursum 

Corda hierbij een foto van de acteurs in 1950 bij het toneelstuk “De klucht van de brave 

moordenaar”. Voor de al wat oudere Heidenaren klinken sommige namen nog bekend in de oren. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Van links naar rechts: boven: de broers Marcel en Francis Hance, midden: vader Theo Stals 
(regisseur), Frans Denissen, Jos Aerts, Jos Megens, Stan Geeraerts, Celest Gazin, Frank Gommeren, 
Guido Vercraeye, A. Machiels, zittend: Frans Stals, Edward Veulemans en Jef De Blick, op de grond: 
Jan Franken.  

Mijn Chirotijd was het mooiste van mijn kindertijd! 
Voor mij was de Chirotijd de mooiste tijd van mijn kind zijn en mijn jeugd. Een hele week keek ik uit 

naar de zondagen. Ik had een hele warme thuis waar veel zorg en liefde was, maar op zondag was 

ik toch blij dat ik naar de Chiro kon. Elke zondag aten we eerst samen verse frietjes of kroketjes met 

kip en appelmoes en dessert. Dan gingen mijn ouders een poosje rusten in de zetel en moest het 

stil zijn. Mijn grote zus las dan een boek of luisterde muziek. Ik had al lang mijn uniform aan (een 

lichtblauw kleed met bruine centuur en geel sjaaltje) en stond te popelen om tegen 14 uur naar de 

Chiro te vertrekken. Eerst het aantreden in vendels met aan kop de vendelleidster en de 

hulpvendelleidster. Daarna was het een half uurtje “zangstonde”. Ik vond dat samen zingen altijd 

top, al waren er soms Chiroliederen bij waarvan ik de tekst niet helemaal begreep maar je zong mee 



uit volle borst. Dan mochten we heel de namiddag leuke spelletjes doen zoals “dikke Berta”, 

wimpeltrekspel, trefbal, “schipper mag ik over varen”, 

speurtocht, pleinspelen … Bij slecht weer bleven we in het 

lokaal onder de kerk om te knutselen of toneel te spelen. Soms 

gingen we zwemmen in Antwerpen in de Lange Gasthuisstraat 

of in de Nerviërsstraat. Dat was een hele onderneming. De 

Chiro was toen nog strikt gescheiden: jongens-Chiro en 

meisjes-Chiro. Wij moesten ook elke zondag om acht uur in 

uniform naar de mis. Op kamp gaan was de kers op de taart. Ik 

vond dat super. ‘s  Morgens moesten wij ons buiten wassen 

met koud water in een klein rond plastieken badje. We kregen 

per vendel ook altijd een klusje te doen: de afwas, tafel dekken, 

zorgen dat de slaapzaal netjes was ...Volgens mij kon je daarmee ook punten verdienen, maar dat 

weet ik niet meer zo goed.  ‘s  Avonds in bed moest 

je stil zijn. Er liep altijd een leidster rond met een 

zaklamp. Het eten op kamp was superlekker: wit 

brood met kaas of salami en natuurlijk een grote pot 

choco! ‘s Middags warm eten voorafgegaan door de 

lekkerste soep. Er was ook elk jaar een bezoekdag 

voor de ouders. Daar keken we toen wel naar uit 

want die brachten soms iets lekkers mee. Er was ook 

altijd een proost mee op kamp, een soort 

geestelijke. Was het nu elke dag misviering of maar 

eenmalig, dat weet ik ook niet meer zo goed. Ook 

hielden we elk kamp een dagtocht, met de rugzak 

op stap. Dan was het soms heel warm en moest je 

ver stappen.  Ook was er altijd een nachtspel. De 

laatste avond was het kampvuur. Elke afdeling, de sterrekes, de zonnekinderen, de kroonmeisjes, 

de kristimeisjes en de aspiranten moesten een leuke act doen. Het minst leuke was opruimen en 

terug naar huis gaan. Je had tien dagen buiten geleefd met vriendjes en leuke dingen gedaan en 

daar moest je echt van afkicken. Als we dan wat ouder werden, mochten we ook naar de avond-

Chiro. Dat was dan van 17 tot 19 uur. We aten dan samen onze boterhammen op en vaak gingen 

we dan volksdansen met de 

jongens-Chiro. Dat was feest want 

wij zagen ook op school geen 

jongens. Wat waren wij toch snel 

tevreden. We gingen ook wel eens 

op dropping. In kleine groepjes 

werd je geblinddoekt en ‘s nachts 

ergens afgezet en dan moest je 

met kaart en kompas maar zien 

thuis te komen. De leiding reed 

dan wel rond om het wat in ‘t oog 

te houden. Toen kon dat nog 

allemaal en zonder gsm! Als leiding 

op kamp gaan was ook leuk maar 

heel anders. Je moest vooraf een agenda maken met een planning voor alle dagen. Het kamp werd 

echt serieus voorbereid. Je ging ook bij de ouders thuis om wat beter kennis te maken. De avonden 



verliepen natuurlijk vrijer. Je kon lang opblijven en er werd gedronken (geen alcohol) en gesnoept. 

Ik weet dat ik soms nog tien boterhammen met choco at. We bespraken dan de voorbije dag . Er 

werd ook kleinkunst of klassieke muziek gedraaid en er kwamen maatschappelijke thema’s aan bod. 

We lachten ook heel wat af. Een zalige tijd! Ik kan wel blijven vertellen maar ik weet dat achteraf, 

mij nog veel dingen zullen te binnen schieten waar ik nu niet direct aan denk maar dat is dan voor 

een volgende keer of voor iemand anders. 
(bijdrage van Magda Willems met foto’s van de vlag van Chiro Si-jo, een foto van de meisjes (1966) en een 
foto genomen voor de kerk in 1965.De foto’s werden ter beschikking gesteld door Jan Franken) 

Op de bank: Robert Janssens! 
Deze week zit Robert Janssens voor mij aan tafel. De 
weersomstandigheden brengen mee dat we weer eens zijn 
uitgeweken naar Bistro Monida om ons interview af te werken. 
Robert is voor mij geen onbekende. Hij was destijds mijn leraar 
in de jongensschool, nu Kadrie, en huwde met Ida Elst, destijds 
een buurmeisje van mij. Voor mij zit een kranige tachtiger. 
Robert is geboren in Kalmthout op 25 juli 1939, is nu 
weduwnaar en woont in de Vogelenzangstraat in Kalmthout. Hij 
is in Kalmthout en omstreken vooral gekend als 
“schoolmeester” verbonden aan de school Kadrie in Kalmthout-
centrum waar hij tot 1995 actief was. Robert is vader van twee 
zonen, er zijn ook twee kleinkinderen. Wij hebben Robert 
uitgenodigd om eens te praten over zijn bezigheden de laatste 
jaren, de Kalmthoutse petanqueclub. 
Hoe is het allemaal begonnen? 
Het was in 1997. De Kalmthoutse sportraad organiseerde samen 

met Bloso een initiatiecursus petanque. Ik nam hieraan deel en kreeg zo de microbe voor het 
petanquen te pakken. Samen met enkele mensen begonnen we deze sport verder te spelen, zij het 
op een heel bescheiden manier. Er werd gespeeld op een terrein aan de Zwarte Hond. Ook Felix 
Bernaerts van de Kruisstraat was erbij en op het ogenblik dat het buiten wat slechter weer werd 
nodigde hij ons uit naar zijn hal om daar te komen spelen. Landbouwmachines werden aan de kant 
gezet en met veel improvisatie konden we er petanquen. We noemden de hal op termijn de “Felix 
hall”.  Ondertussen wilden meer en meer mensen aansluiten en konden we de gemeente warm 
maken om op Zwarte hond zes terreinen aan te leggen.  De verantwoordelijken van het eerste uur 
waren Guy Jehoulet, Maria Aerts en ikzelf. Vijf jaar lang konden we de winterperiode in de Felix hall 
overbruggen. Ondertussen was er op Zwarte hond een overkapping gekomen (2004) en dan konden 
we daar ook in de winter terecht. Door het almaar groeien van de club droomden we van meer en 
hadden wij zelfs een boulodrôme in onze gedachte. Toen in 2009 de gemeente plannen begon te 
maken voor de sportvelden Heikant grepen we onze kans om ook het petanquen daarbij te 
betrekken. Op dinsdag 3 november 2015 was het zover, de boulodrôme werd ingespeeld en nog die 
zelfde week plechtig ingehuldigd. Zo ging de club een nog mooiere toekomst tegemoet. 
Robert door nogal wat jongere mensen wordt de petanque-sport aanzien als iets voor de ouderen 
onder ons, is dit wel zo?   
Dat is helemaal fout. Je kan echt wel doorgroeien in deze sport en de sport als een volwaardige 
beoefening bekijken. Je kan het als hobby blijven beoefenen maar je kan ook meedoen aan 
tornooien en je verder bekwamen in deze sport. In onze club zijn beide mogelijk. Wij hebben ook 
een groep binnen onze club die ’s avonds speelt, het zijn 40tiger en 50tiger die nog werken en waarbij 
er toch wel enkele mensen zijn die zich in deze sport willen bekwamen. Het is dus zeker geen sport 
alleen voor ouderen. Er zijn gradaties en doorgroeien in deze sport is zeker mogelijk! 
Als ik morgen wil gaan petanquen hoe kan ik dan aansluiten? 
Als je interesse hebt in deze sport kan je contact opnemen met onze club. Je wordt door onze 
mensen opgevangen en ingeleid, zij zullen je graag een aantal “kneepjes” leren. Elke dinsdag en 



vrijdag kan je tussen 13 en 18u bij onze club terecht. Zoals al gezegd, je kan het petanquen als hobby 
blijven doen maar je kan ook doorgroeien en aan tornooien gaan deelnemen. Er bestaan 
verschillende competities waar onze club op intekent. Het voordeel van petanque is ook dat dit nog 
kan beoefend worden op een latere leeftijd. 
Jullie beschikken nu over een mooie accommodatie, hielp dit de club vooruit? 
Wij zijn uiteraard bijzonder blij met de 
accommodatie. Ondertussen is onze club 
gegroeid naar een 80-tal leden. Om de 
werking optimaal te houden werd gekozen om 
met de vereniging als VZW verder te gaan. 
Onze club organiseert ondertussen ook zelf 
tornooien en eigen kampioenschappen. Laatst 
organiseerden we nog een fietstocht, op 
regelmatige tijdstippen werd er gestopt en 
werd er onderweg op verschillende plaatsen 
een spelletje petanque gespeeld. Mooi is dat 
deze sport kan op een geïmproviseerd terrein. 
Verder voeren we met de club ook een beleid 
waar het aangenaam vertoeven op de eerste 
plaats komt, zo is er af en toe ook wel eens een feestje en organiseren we ook wel eens een uitstap. 
Bij wie kunnen geïnteresseerde lezers terecht? 
In de eerste plaats is er onze website www.petanqueclub-kalmthout.be waar je in principe alle info 
gaat vinden. Onze voorzitter is Harold Van Lier. Zelf heb ik de functie van secretaris in 2020 
doorgegeven aan Reinhilde Van der Keilen die deze job met veel overgave waarneemt. 
Geïnteresseerden zijn ook welkom tijdens onze bijeenkomsten op het sportcentrum Heikant. Je kan 
er een bezoek brengen om dit alles eens te bekijken en samen met ons iets te drinken! 

Natuurverschijnsel vraagt om uitleg? 
Jos Vranckx stelt een vraag: 
 
Dag Louis, misschien leuk 
om in je krantje op te 
nemen. Op de stam van de 
beuk naast ons huis in de 
Hazendreef heeft zich, de 
laatste jaren steeds 
duidelijker, een bas-reliëf 
gevormd dat sprekend lijkt 
op een man die in de verte 
kijkt. Hiernaast een foto van 
deze boomstam. Misschien 
heeft iemand van je lezers 
daar een uitleg voor?   
Hartelijke groet 

 
 
 
 
 
 

http://www.petanqueclub-kalmthout.be/


Uit de oude doos! 
In de reeks “uit de oude 
doos” drukken we deze 
week een foto af van de 
voetbalploeg die destijds 
speelde onder de naam 
GEPEKA (gemeenteperso-
neel Kalmthout).  
Van links naar rechts: 
bovenste rij: André Loos 
(politie), Jos Mertens 
(basisschool Nieuwmoer), 
Pierre Michielsen (gemeen-
telijk waterzuiveringssta-
tion), Wim Van Reusel 
(bediende), Jan Holemans 

(gelegenheidsdoelman), Ivo Dockx (turnleerkracht Gitok), René Francken (politie), onderaan: Koen 
Van Oothegem (partner van bediende), Gino Vanthillo (sportfunctionaris), Jef Greefs (basisschool 
Kadrie), Guido Boden (bediende), Louis van den Buijs (politie) en Paul Verboven 
(gemeentepersoneel). 

Goud en Zilver voor Kalmthoutenaar Peter Genyn 

Peter Genyn deed het toch maar weer in 

Tokio tijdens de Paralympische spelen. Het 

was niet de eerste maal dat deze inwoner 

uit Nieuwmoer een olympische medaille 

behaalde, ook in Rio behaalde hij twee 

gouden medailles. Afgelopen dinsdagnacht 

pakte hij zilver op de 200 meter en 

vrijdagnamiddag konden wij genieten van 

zijn wedstrijd op de 100 meter waar hij 

goud pakte. Proficiat Peter! 

 

 

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

http://www.binkalmthout.be/

