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Heide vertelt!

Zaterdag 23 oktober tussen 10u en 18u nodigen wij uit!
De Kalmthoutse BINs nodigen alle
geïnteresseerden uit naar het BIN-kerkcafé op zaterdag 23 oktober tussen 10u
en 18u. Die dag zullen in de kerk standen
opgesteld staan rond veiligheid in het
algemeen. De lokale politie Grens zal een
infostand brengen rond cybercriminaliteit, inbraken in woningen en
wijkwerking. De brandweerzone Rand zal
via
hun
speciaal
ingerichte
demonstratiewagentjes zowel binnen als
buiten de kerk informatie verschaffen.
Child Focus neemt deel met een
infostand waar je kan kennis maken met
hun werking. Bin-kenniscentrum zet een
stand op in samenwerking met de
Algemene directie voor veiligheid en
preventie van het ministerie van
Binnenlandse zaken. Ook het “thema
wederzijds” respect zal aan bod komen.
De ziekenwagendienst van de gemeente Kalmthout neemt deel met een infostand rond reanimatie.
Je kan tijdens de openingsuren ook informatie vinden over het plaatsen van alarmen en uiteraard
ook over de werking van de Kalmthoutse BIN’s. Om het geheel voor iedereen aantrekkelijk te maken
werkt Jan Franken mee met een collectie van foto’s uit het verleden, zorgt Wim Kuyps voor mooie
filmpjes gemaakt met een terugblik naar een bepaalde plaats in Kalmthout zoals het vroeger was en
is er een fotoreportage verzorgt door Stan Wagemans. Gilbert Uitdenhouwen heeft een mooie
tentoonstelling klaar rond “25 jaar beeld Suske en Wiske in Heide”. Bezoekers aan het BIN-kerk-café
kunnen er ook gezellig samenkomen en de sociale verbondenheid opnieuw wat aanwakkeren. Nu
de corona-periode was milder is geworden een gelegenheid om eens samen te komen en elkaar
terug te ontmoeten. De Kalmthoutse BIN’s geven alvast een voorzet door één drankje gratis aan te
bieden bij uw bezoek.
Minister Annelies Verlinden op bezoek!
Voorafgaand op het BIN-kerk-café is er op vrijdagnamiddag een
academische zitting in de kerk rond het onderwerp “wederzijds respect”.
“De campagne focust op verbinding als dé manier om het vertrouwen
tussen de burger en de veiligheidsberoepen te verhogen. Een versterking
van het vertrouwen zorgt voor meer respect, dit kan op zijn beurt een
impact hebben op het tegengaan van de agressie en het geweld tussen
burger en veiligheidsberoepen”. Met de medewerking van de gemeente
Kalmthout en op uitnodiging van het BIN kenniscentrum komt Minister
Annelies Verlinden de campagne toelichten. Andere sprekers zijn Philip
Willekens, de afgevaardigde generaal van de Algemene directie voor
veiligheid en preventie, Benno Gekiere, voorzitter van het BIN-

kenniscentrum en Lukas Jacobs, onze burgemeester. De academische zitting is op uitnodiging met
als doelpubliek mensen die binnen de BINs werken en veiligheidsdiensten.

Fietsen markeren aan de kerk
De lokale politie zone Grens zal twee dagen fietsen markeren aan de kerk in
Heide. Op vrijdag gaat dit door van 15u30 tot 19u en op zaterdag van 10u tot
18u. Je kan je vrij aanbieden met je fiets en je identiteitskaart. Het markeren
van fietsen is een efficiënte manier om dieven af te schrikken en om
de eigenaar van een gestolen fiets terug te vinden. Gemerkte fietsen worden
minder snel gestolen. Het markeren gebeurt via het kleven van een sticker met
je rijksregisternummer op het fietskader. De speciale stickers zijn heel moeilijk
te verwijderen. Dit voorkomt schade in het geval je een speciaal frame hebt.
Het markeren is gratis en duurt slechts enkele minuten, daarna ontvang je een
fietspas.

De vroegere treinhalte in Kapellenbos
Met alle werken in uitvoering aan de overweg in Kapellenbos is het goed om misschien eens terug
te kijken in het verleden. Kapellenbos was vroeger een treinhalte op lijn 12, tussen Antwerpen en
Essen. Deze halte lag tussen het station van Heide en Kapellen. In 1911 werd deze halte geopend.
Aan de Kalmthoutsesteenweg stond een routehuis. Het was de woning van de baanwachter die
overweg 32 bediende. Ten zuiden van het routehuis stond eerst één barak die later met meerdere
kleine gebouwen werd uitgebreid die als wachtplaats gebruikt werden. De halte bevond zich juist
naast de gronden op de Franse Heide die liepen tot dit station. In 1912 was de Royal Antwerp Golf
Club naar nieuw aangelegde terreinen in Kapellenbos overgebracht, wat bijdroeg tot de uitstraling
van de omgeving naar de welstellende, veelal Franstalige, burger. Deze club was opgericht in 1888
in Wilrijk, nabij de Dikke Mee, maar zocht sinds 1904 naar meer aangepaste terreinen, die men
verkreeg van de “Société des Domaines de Capellen Bosch”. Mede op vraag van de golfspelers, kreeg
deze wijk in 1911 dan nog een echte treinhalte met gebouw, zodat de bereik-baarheid optimaal
werd.
Foto hiernaast: station
1915: tweede van rechts
is Carolin Biemans en
centraal
gezeten
Emerand
Degueldre,
vader
van
Denyse
Dewaele (woont nu in
Heide)
Tijdens de oorlogsjaren die
kort op de gebeurtenissen
van de opening van dit
station volgden, werd men
hier ook geconfronteerd
met het isolement dat een bezetting met zich meebracht. Golf spelen werd hierdoor onmogelijk
gemaakt. Voor de grondeigenaars kreeg het stadsverblijf voorrang op het kasteel in het groen en de
lokale zorg werd toevertrouwd aan hoveniers, rentmeesters, chauffeurs of boswachters, die ter
plaatse bleven en woonden in de bijgebouwen. Enkele zeldzame taken van openbaar nut bleven
eveneens gehandhaafd. Voor Kapellenbos gold dat voor de bareel en het station, die gans de tijd
toevertrouwd bleven aan de familie Biemans. Bevoorrading, met name van brood, gebeurde per
honden- of ezelskar. Zicht op baanwachtershuisje en overweg met de uitbreiding van de gebouwen

rond 1920, foto genomen in de richting naar
Heide. Vanaf 1957 werd lijn 12
geëlektrificeerd, waardoor de stoomtrein uit
het zicht verdween en vervangen werd door
elektrische treinstellen. Met de stoomtrein
verdwenen ook de mechanisch getrokken
seinen, de sein- en spoorweghuisjes, de
schuifbarelen met hun bareelwachters. Ook
de gebouwen werden in Kapellenbos toen
afgebroken. De halte zelf werd op 26
september 1993 gesloten omdat er te weinig
reizigers opstapten. De perrons werden in
2006 afgebroken voor de verbreding op lijn
12. Deze verbredingswerken, tussen het
baanvak Kapellen en Essen gingen van start
in 2009 om de snelheid op dit baanvak te
verhogen van 130 Km/h naar 160 Km/h.
Daarom werd de afstand tussen de sporen
verbreed van 2 meter naar 2,25 meter. En zo
eindigde er in Kapellenbos een stukje
spoorgeschiedenis.

Kapellenbos met perron opstap jaren ’80
(bijdrage van Paul Witters, met dank aan Lijn 12)

Kapellenbos, afgebroken perrons na 2006

Van Kapellen naar Heide!
Mijn wieg stond in Kapellen en het is in die gemeente dat mijn verhaal begint. Regelmatig lees ik
“het Bruggeske”,het blad van de Heemkundige kring aldaar. Mijn inspiratie over de oorlogsdagen in
mei 1940 haal ik uit de reportages van de Heer Van den Bleeken. De Duitsers hadden de
jongensschool in Kapellen voor soldaten in gebruik. In de Bevrijdingslei stonden er gebouwen van
Alfons Plompen. Deze deden dienst als klaslokalen voor de jongens .Alfons Plompen was een zoon
van Johannes Plompen, een schrijnwerker uit Stabroek. Deze Johannes Plompen was de zoon van
Isabella Plompen, een ongehuwde moeder uit Putte Stabroek. Zij huwde met Petrus Franciscus van
Hoydonck, hij is mijn overgrootvader langs moeders zijde. Zo werd Isabella Plompen mijn
overgrootmoeder. Zij werd zelfs de meter van mijn moeder die ook haar naam Isabella, Ludovica
meekreeg. Johannes Plompen was één van de getuigen bij het huwelijk van mijn moeders vader,
Petrus, Ludovicus van Hoydonck. Mijn grootvader noemde hem steeds “onze Wannes” en zijn zoon
noemde grootvader steeds “Fons van Wanneskes.” Deze Fons werd door de familie en ook door ons
steeds zo genoemd. Toen mijn ouders omwille van mijn gezondheid naar Heide Kalmthout wilden
verhuizen kochten zij in de huidige Bevrijdingslei een bouwperceel, op ongeveer 100 meter van het

station. In 1933 bouwde onze aannemer, Fons van Wanneskes,
er een frisse woning op met een frans dak. Vanaf oktober 1933
woonden wij definitief in Heide. Mijn overgrootvader Petrus
Franciscus Van Hoydonck werd geboren in Putte-Erbrand op 2
februari 1807. Putte-Erbrand behoorde toen nog bij de
gemeente Hoevenen en ook bij de parochie van Hoevenen. Dit
oude polderkerkje van Hoevenen lag veel dichter bij de polders.
Het was dus een flinke wandeling met de boreling om hem te
laten dopen en de winters waren toen kouder en met meer
sneeuwval. Mijn betovergrootvader zal met de peter en meter
onderweg wel meerdere borreltjes gedronken hebben. Gelukkig
hebben zij mijn overgrootvader nergens achter gelaten. Toch
was er een groot probleem: Tijdens het Concilie van Trente werd
in 1550 beslist dat in alle parochies alle dopen volgens datum
moesten ingeschreven worden. Hetzelfde moest gebeuren voor
huwelijken, later met twee getuigen en ook alle begrafenissen
moesten geregistreerd worden. Ondertussen was er ene Napoleon Bonaparte ten tonele
verschenen. Hij was een vechtersbaas, maar ook een organisator. In Frankrijk, en in alle veroverde
landen, werden provincies, arrondissementen en gemeenten opgericht. Voor al deze gewesten
werden dezelfde wetten en maatregelen afgekondigd. Hij beval de geboortedatum op te tekenen
en niet de doopdatum en verder de overlijdensdatum en niet die van de begrafenis. Dit gold ook
voor de huwelijksdatum. Hij eiste wel de kerkelijke gegevens op, maar veel kerkelijke overheden
deden dat niet en kopieerden hun gegevens: hierdoor zijn er heel veel namen vergeten. De geboorte
van mijn overgrootvader was geleid door een “bakel” (vroedvrouw). Dat was een officiële functie.
Dit had tot gevolg dat de boreling officieel moest aangegeven worden. Moet ge u voorstellen: 250
jaar lang had de kerk deze boekhouding gedaan; dus voor mijn betovergrootouders was alles in
orde; echter niet voor meneer Napoleon met zijn kersverse voorschriften met als gevolg. Dat onze
“bakel” op het gemeentehuis van Hoevenen Petrus Franciscus is gaan aangeven en dat in het Frans
nog wel als Pierre François de Beukelaire (zijn moeder heette de Beukelaer, verwant aan de
koekjesbakker uit Hoevenen). Vanaf toen was dit zijn officiële naam, want zijn ouders waren wel
kerkelijk gehuwd, maar niet voor de wet, zoals Napoleon wenste. Mijn overgrootvader,
schrijnwerker van beroep, was tweemaal gehuwd, nadat zijn echtgenotes overleden waren in het
kinderbed ten gevolge van kraamkoorts. Om het verhaal nog pittiger te maken weten wij dat
Napoleon in Waterloo een ticket enkele reis naar Sint Helena kreeg. Van 1815 tot 1830 woonden
wij in het rijk der Nederlanden, geregeerd door Willem I. In 1795 hebben de Nederlanders hem
afgedankt en “De Bataafse Republiek” opgericht. Willem vluchtte naar Engeland. In 1813 werd hij
door Wellington terug gebracht. In 1830 staken de Franse
soldaten de vlam in de pan: iedereen, die Nederlands sprak
moest buiten en Frans werd de verplichte gebruikstaal. Putte
was eeuwenlang een zelfstandige parochie geweest. Na 1830
was dat niet meer het geval en stond de kerk aan Vlaamse kant.
Tenslotte werd er in Nederlands Putte een nieuwe katholieke
kerk opgericht rechtover de protestantse kerk met kerkhof,
waarop Jacob Jordaens begraven lag. In Mei 1940 werd de kerk
zwaar toegetakeld. Alleen de toren staat er nog. De
schrijnwerkerij van deze kerk werd uitgevoerd door mijn
overgrootvader Petrus-Franciscus. In 1863 huwde hij voor de
derde maal en wel in deze kerk. Volgens de boekhouding van
Napoleon was zijn naam nu Pierre, François de Beukelaire,
maar toch werd hij zowel kerkelijk als burgerlijk ingeschreven
als Petrus, Franciscus Van Hoydonck. Napoleons uitgevaardigde
wetten kenden dus nog niet overal succes. Mijn grootvader

langs moederszijde zag het levenslicht in Nederlands Putte in wat nu het “Jordaenstraatje” heet.
Schoolplicht was er niet. Eén van zijn speelkameraden was Sus Van Tilburg: ze zwierven overal rond
van de Huzarenberg in Putte tot de Vossenbergen in de Kalmthoutse heide. Sus zou later de
voorwerker of de ploegbaas worden van de “heispaaiers”, die de Vossenbergen 20 meter lager
moesten maken. Zij bleven vrienden. Nadat het werk aan de Vossenbergen klaar was bouwde hij in
Heide “Hotel De Kroon” hetgeen hij vele jaren uitbaatte. Nadat hij het hotel overgegeven had,
bouwde “de Sus” zijn definitieve woning in de Withoeflei, waar nu “De Raaf” gevestigd is. En mijn
grootvader die als weduwnaar zijn laatste levensjaren bij mij thuis in de Withoeflei doorbracht en
“de Sus”, die zo dicht bij woonde, gingen af en toe bij elkaar buurten. Met twee jaar verschil zijn zij
in deze straat ter ziele gegaan en in Heide begraven. Tussen de geboorte van mijn overgrootvader
en het overlijden van zijn zoon, mijn grootvader ligt er een tijdsduur van meer dan 140 jaar (18071951).
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat met foto’s van het aangehaalde tijdschrift “’t’bruggeske” en
het grafmonument van Jacob Jordaens waarvan sprake)

Foto ploeg Heibos uit 1958!
Stan Wagemans bezorgde
ons meer informatie over
de foto van de ploeg Heibos
die in 1958 werd genomen:
Staande vlnr: Theo Simons,
Ludo Van Meer, Antonissen,
John Van Ginderen, Stan
Haneveer,
schoonzoon
Frans Van der Vloet en
afgevaardigde
René
Stevens. Onderaan vlnr Jos
Van den Eynde, Stan
Wagemans, Herman Stevens, Leon Joosen, en Louis
Boons.

Jan Alen wordt niet vergeten!
Op de redactie kwam een reactie toe van Mitta De Boungne, dochter van de vroegere notaris André
De Boungne, zij schrijft:
Met verbijstering vernam ik laattijdig het
overlijden van Jan Alen en las zijn eerbetuiging
voor zijn sociaal engagement. Eén: kleine
aanvulling voor een eventuele ereburgerschap
is dan hier wel op zijn plaats! Ik heb hem altijd
gekend als” eerste klerk” zoals dat destijds
werd genoemd in het kantoor van mijn vader
Notaris Andre De Boungne. Hij was de drijfveer
van het “ tweede kantoor “ zoals de bedienden
toen zich verenigden ! Een voorbeeld van ten
dienste te staan voor de cliënten en voor mijn
vader, een strenge maar rechtvaardige
werkgever. Ook voor mijn broer Francis heeft
hij zijn professionaliteit bewezen. En .. zijn dochter zet dit verder in het kantoor bij mijn neef Xavier
De Boungne. Prachtig !

De haan glorieert weer op onze toren.
In november 2020 werden werken uitgevoerd in en rond onze
kerk. Ook het dak en de dakgoten van ons kerkgebouw kregen
toen een grondige herstelbeurt. Dat was nodig om de vaak
voorkomende wateroverlast in onze kerk te verhelpen. Klap op de
vuurpijl was het wegnemen van het kruis en de haan boven op de
toren. Beiden waren dringend aan een ingrijpend onderhoud toe.
Het hing al een tijdje scheef. Wie op woensdag 18 november 2020
in de buurt van onze kerk vertoefde en omhoogkeek, moet vast
hebben opgemerkt dat de haan zijn toren verlaten had. Op elke
kerktoren staat normaal een kruis met een haan. Iedereen denkt
spontaan dat de haan op de toren staat om de windrichting aan
te geven. Hij verwijst in feite naar de verloochening van Petrus,
“en toen kraaide de haan driemaal”. Was het de ophokplicht of gewoon toeval? In ieder geval, de
haan en het kruis werden verwijderd. Gelukkig moesten onze
pastores deze klus niet klaren! Tijdens die ingreep werden de
zendmasten tussen 8u ’s morgens en 16u in de namiddag
uitgeschakeld. Zij houden ons virtueel in contact met elkaar,
Misschien is dat wel meer opgevallen dan de verdwijntruc van
de haan zelf. Nu we niet iedereen in levenden lijve zien, kunnen
die virtuele ontmoetingen of babbels ons dagelijks leven een
oppepper geven. Niet iedereen heeft toegang tot die
gesofistikeerde communicatiemedia. Gelukkig bleven de Pc’s en
de draagbare telefoons nog werken en waren er ook nog die
goeie ouderwetse vaste telefoon of het zwaaien aan het raam,
de duim in de lucht stekend als teken van “gaat het goed met jou?”
Bijna een jaar later staat de haan opnieuw te gloriëren boven
op het torenkruis. Het kruis werd door pastoor Bernard De
Preter gezegend vooraleer het weer op zijn normale plaats
werd gezet. Voor dat laatste was een hoogwerker nodig. Het
heeft wat voeten in de aarde gehad. Opnieuw werden de
zendmasten meerdere dagen uitgeschakeld. Opnieuw
veroorzaakten dat overlast bij de gebruikers van computers,
smartphones of andere elektronische toestellen in onze wijk.
De kerkraad wil zich hiervoor verontschuldigen. De
uitschakeling was onvermijdelijk om zo’n delicate klus veilig te
klaren. Wat er ook van zij, het resultaat mag gezien worden.
Het is ronduit een geslaagde operatie!!! Meteen kan onze kerk
weer schitteren. Ze staat weer open voor erediensten en
socioculturele nevenactiviteiten. De stille ruimte achteraan in
de kerk is alle weekdagen tussen 9u in de voormiddag en 17u
‘s avonds toegankelijk voor al wie er even wil vertoeven voor
een gebed, bezinning of gewoon weer om op adem te komen. Iedereen is van harte welkom.
(bijdrage van Eddy Marstboom, voorzitter van de Kerkfabriek)

De donkere dagen, ze zijn er weer!
We merken het als we opstaan, we merken in de late namiddag: de donkere dagen zijn er weer. Tot
februari moeten we wachten vooraleer daar wat verbetering in komt. Als er dan ook nog wat wind

en regen aan te pas komt dan wordt er in de volksmond wel eens
gezegd: dit is inbrekersweer! Of dat altijd zo is, dat is een andere
vraag. Wat wel zo is, men wezen gewaarschuwd! De Bins vragen hun
leden aandacht hiervoor en voeren preventieve acties. Ook nationaal
wordt er door de Algemene directie Veiligheid en Preventie van Bin.
zaken campagne gevoerd onder de noemer http://www.besafehome-diefstalpreventie.be/. Zo
worden tijdens de week van 18 tot 24 oktober de BINs aangemoedigd om lokaal preventieve acties
op te zetten. De Kalmthoutse BINs speelden hier alvast op in door volgend weekend het BIN-kerkcafé te organiseren. Tijdens de openingsuren kan je er alle informatie vinden rond het beter
beveiligen van je woning en spreken met mensen die hier meer over weten!

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

