
 
 

 

 

 

 

 

 

Rond 1950: start van de voetbalclub en de harmonie in Heide 
Rond het jaar 1950, het kan vroeger of later zijn, werden voetbalclub Heibos en de Harmonie “Bos 
en Hei” opgericht. Ik weet, dat wijlen Herman Brosens, beter bekend als Jef Broos, één van de 
initiatiefnemers was om een harmonie op te richten. Ik kan hierover verder niets  vertellen. Wie kan 
hierover wel iets meer vertellen? Ook over het ontstaan van de voetbalclub kan ik me niets 

herinneren, daarom dezelfde vraag aan de lezers. Wat  er met het 
voetbalveld zelf gebeurde, daarover kan ik u wel een verhaal 
vertellen. Het voetbalveld van de Heibos werd door de gemeente 
Kalmthout geschonken. Het was een stuk van de Withoefse heide, 
gelegen tussen de Max 
Temmermanlaan, Vredelaan, en de 
Koningin Astridlaan. Hierop bevond 
zich  een groot ven, omringd door 
drassige gedeelten. De gemeente zal 
vermoedelijk vele camions aarde 

geleverd hebben om een droog niveau te krijgen. Iemand die de 
werken regelmatig volgde was de stationschef van Heide. Deze heer 
Machiels was afkomstig uit de buurt van Hasselt. Hij was een 
vriendelijk en behulpzaam man. Rondom het hele terrein werden er 
ook rododendronstruiken geplant, met de bedoeling een dichte haag te krijgen waardoor men van 
buiten af de wedstrijd niet kon volgen. Kijken was dus betalen! Ik vermoed dat er, na ongeveer twee 
jaar, een mooi grasveld gegroeid was. Nu kon men aan de voetbalsport beginnen en zo zou op een 
mooie zondag het veld ingehuldigd worden en kon er voetbal gespeeld worden. Spelers en 

sympathisanten verzamelden in café “het 
Kapelleke” op de hoek van de Kapellensteenweg 
en de Heidestatiestraat. Met de Harmonie, al 
spelend voorop, ging de stoet door de 
Heidestatiestraat richting Max Temmermanlaan. 
Mij werd gevraagd, in een witte jas en met de 
verbandkoffer, in de stoet mee te stappen. Ik was 
26 jaar en ongehuwd. Ik denk dat toen ook de pas 
opgerichte harmonie haar eerste uitstap maakte. 
In “het Kapelleke” werden eerst de kelen 
gesmeerd. Dit bevordert het blazen en schijnbaar 
ook  het  roffelen op de trommels. Toen de 

Harmonie vertrok was er zeker een groep van een honderdtal mensen bij. Het was een feestelijk,  
gezellig gebeuren, echt een kermissfeer! Onze eigen veldwachter “Stan de Garde” ging voorop , 
gevolgd door de vaandeldrager van de Harmonie. Ik woonde toen in de Leopoldstraat nummer 3 en 
toen de stoet daar passeerde sloot ook ik aan. Ik voelde me onmiddellijk in de juiste stemming. De 
stoet werd hoe langer hoe langer…het leek of er een nieuw Heide werd geboren. Uiteindelijk stond 
iedereen rond het voetbalveld, meestal twee rijen en soms wel drie rijen dik. Was de burgemeester 
aanwezig? dat weet ik niet. Heeft er iemand gesproken? dat weet ik ook niet meer. Maar na enkele 
tijd waren er wel twee elftallen gevormd, herkenbaar aan een gekleurde band rond de arm. Een 
arbiter was er ook en twee lijnrechters. Het waren allemaal vrijwilligers en het liep allemaal een 
beetje “te hooi en te gras”. Dat verhoogde alleen maar de pret. Er zou tweemaal dertig minuten 
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gespeeld worden. In de tweede helft van de wedstrijd kreeg de arbiter een harde bal op de rug 
en…zijn fluitje viel uit zijn mond in het niet al te kort geschoren gras. Weg fluitje, niet meer te vinden. 
Plots liep een omstaander naar huis en kwam met een ander exemplaar terug. Hoera, de wedstrijd 
kon verder gespeeld worden… Na de wedstrijd verspreidde de  toeschouwers zich over de dichts bij 
zijnde terrassen van de cafés, waaronder als eerste Monida, die reeds voor de oorlog dorstige laafde 
en hongerige spijsden. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ook “de Cambuus” reeds bestond en 
zeker de “Sandy”. In de Withoeflei was er “de Fleurk (Van Oosterbos”). Ook Hotel De Kroon kan ik 
mij nog vaag herinneren. Dit verhaal is hetgeen ik mij kan herinneren van de inhuldiging van het 
voetbalveld. Wie weet hierover nog meer te vertellen? 

Voorbereiding en risicobeheersing natuurbranden Brandweer  
Als antwoord op de vraag van Ward Vercraeye rond natuurbranden 

konden wij ten rade bij Kapitein Stijn Lenaerts, regiomanager Noord van 

brandweerzone Rand. Hij schrijft: 

“”Brandweerzone Rand houdt zich op allerlei manieren bezig met het 

voorkomen en beperken van de schadelijke effecten van natuurbranden. 

Onze meest belangrijke taak daarin is ervoor te zorgen dat de mensen die 

in onze natuurgebieden werken, wonen en recreëren zich op tijd in 

veiligheid kunnen brengen bij een natuurbrand. De brandweer heeft geen 

toezichthoudende en/of handhavende taak inzake natuurbrand. Daarom investeren wij vooral in 

stabiele relaties met allerlei organisaties en partijen die ook een belang en verantwoordelijkheid in 

de natuur hebben. 

Mate van risico: 

Natuurbrand is een van meest waarschijnlijke risico’s in onze regio, met potentieel zeer ernstige 

gevolgen voor mens en dier, natuur en economie. Dit betekent dat we voorzichtig moeten zijn met 

risico verhogende activiteiten, en dat we natuur in de gaten houden. Dit doen we o.a. via de lokale 

websites waarop we aan de hand van twee verschillende fases aangeven hoe klein of groot het 

natuurbrandgevaar is in ons gebied. Hoe groot het risico is wordt door tal van factoren bepaald, o.a. 

de luchtvochtigheid, de hoeveelheid neerslag, de temperatuur, de vochtigheid in het hout, de 

windsnelheid en de windrichting. Maar ook nieuwe initiatieven geven nieuwe risico's, zoals het 

invoeren van populaties grote dieren. En de ecoducten die de dieren een vrijere doorgang geven, 

leveren op hun beurt weer brandrisico's op. 

Hulp: 

Gelukkig helpt de wetenschap een handje, zoals het met het ontwikkelen van het 

natuurbrandverspreidingsmodel. Daarmee kunnen we inschatten hoe een natuurbrand zich kan 

ontwikkelen. Met die kennis gaan we aan de slag met natuurbeheerders om hun terrein zo in te 

richten, dat een beginnenden natuurbrand zich niet snel kan ontwikkelen. Samen kijken we ook of 

de gebieden goed toegankelijk zijn voor de hulpdiensten, én of de bezoekers snel weg kunnen bij 

een brand. 

Bestrijding natuurbranden: 

Brandweer Zone Rand heeft voor de gebieden die risico lopen op een natuurbrand speciale 

voertuigen. Het betreft extra aangedreven brandweerwagens die ruw terrein in kunnen, en 

waterwagens voor extra water. Verder zijn er afspraken en protocollen om op een bepaalde manier 

de voertuigen in te zetten, zodat er continu geblust kan worden met voldoende water. Verder willen 

we er zo snel mogelijk bij zijn als een natuurbrand ontstaat. Vandaar dat in brandgevaarlijke 

omstandigheden (langdurige droogte, harde wind etc.), bij code ROOD, we patrouilleren in de 

natuurgebieden om beginnende branden te detecteren. Als het echt mis is, kunnen we de hulp 

inroepen van Defensie, die blushelikopters kan inzetten. De helikopter schept water vanuit een 

meer of rivier in grote zakken, en dropt dat op aanwijzing van de grondploeg boven het brandende 

gebied. Na afloop van een natuurbrand kunnen gespecialiseerde natuurbrandonderzoekers ingezet 



worden. Zij doen, bij vermoeden van brandstichting samen met de politie, onderzoek naar een 

mogelijke oorzaak. 

Risico verkleinen: 

Voorbereiden en bestrijden kunnen we als 

Brandweer Zone Rand niet alleen. Binnen het 

netwerk van brandweerzones werken we aan 

betere bestrijdingstechnieken, en met 

beheerders en terreineigenaren zijn we continu 

in overleg om hun gebieden, terreinen en 

gebouwen zo 'natuurbrandveilig' mogelijk in te 

richten. Daarbij kan het gaan om een andere 

soort beplanting, die minder brandgevoelig is, 

of om het vrijhouden van stroken grond waarop 

de brand kan stuklopen. Ook in de 

communicatie werken we samen met onze partners, zodat we bewoners en recreanten alert maken 

op mogelijk natuurbrandgevaar, maar hen geen angst inboezemen om te genieten van de natuur.  

Natuurbrandveiligheid: 

Als het een langere tijd droog is in de natuur, is er meer kans op een snelle uitbreiding van een 

natuurbrand. Afhankelijk van de omstandigheden, kan de brand zich snel uitbreiden. Daarom 

besteedt Brandweer Zone Rand aandacht aan het voorkomen en beheersen van natuurbranden en 

de voorbereiding op incidenten. De voorbereiding gebeurt bijvoorbeeld door het maken van 

plannen en door te oefenen. Ook worden er kaarten gemaakt met informatie over bluswater, de 

toegankelijkheid van gebieden en andere bijzonderheden.  

Vraagje van Bob Autrique 
Zou het mogelijk zijn aub om een vraagje van Roland Temmerman (88) te publiceren? Hij is de 
oudste zoon van oorlogsheld Max Temmerman en woont in Sint-Lenaarts. Wie heeft LUCIEN 
gekend? Hij is geboren in 1927 in Frankrijk. Tijdens de oorlog woonde hij in klein Zwitserland 
(Canadezenlaan en omgeving) in een houten barak door zijn vader (kunstschilder) gebouwd. Dit 
bouwsel is door de Nazi's platgebrand. Kenmerk: Lucien had slechts één oor. In de tuin had hij een 
put gegraven van 2  meter diep, 3 meter doormeter van waarin hij de Duitsers kon observeren. Zijn 
hoofd stak dan door een gat in de afdekking. Deze vriendelijke en handige kerel zou later fotograaf 
geworden zijn in Kapellen. Seintje aan autrique@glo.be aub. Dank u! Hij heeft beslist indruk 
gemaakt op Roland want hij spreekt er nog over. 

Bin-kerk-café op 22 oktober! 
Noteer het alvast! De Kalmthoutse BINs nodigen jou uit op zaterdag 22 oktober 2021 tussen 10u en 
18u om het BIN-kerk-Café te bezoeken. De vorige jaren werd naar aanloop van de donkere dagen 
“1dag niet” georganiseerd. De dienst Veiligheid en Preventie van met ministerie van Binnenlandse 
zaken heeft ervoor gekozen om de campagne “1dag niet” te wijzigen en wil op regelmatige 
tijdstippen met een meer gerichte actie komen. Onlangs werd het eerste thema gelanceerd: 
“wederzijds respect”. Met dit thema hoopt men meer aandacht en respect te verkrijgen voor de 
verschillende veiligheidsdiensten in ons land. De Kalmthoutse BINs tekenden in om deze campagne 
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mee te ondersteunen. Voorafgaand zal er 
op  vrijdag een academische zitting 
plaatsvinden voor genodigden, 
hoofdzakelijk voor de mensen die zich 
inzetten voor het BIN-gebeuren  in onze 
streek. Ook zij zijn een schakel in de grote 
veiligheidsketen. Wie een bezoek brengt 
op zaterdag zal met al deze diensten 
kunnen kennismaken: -de lokale politie 
met speciaal als thema in hun  stand 
cybercriminaliteit, -de brandweer zone 
Rand, -child focus, -bin-kenniscentrum, -
dienst veiligheid en preventie van 
Binnenlandse zaken, -installatie van 
alarmen, -onze Kalmthoutse BINs. 
Daarnaast zullen ook  Gilbert 
Uitdenhouwen en Jan Franken 
meewerken, zij brengen een 
tentoonstelling met foto’s uit de oudheid 
en de geschiedenis van het standbeeld 

van Suske en Wiske in Heide. Op een groot scherm zullen compilaties van Wim Kuyps te zien zijn, 
beelden uit de oudheid van onze gemeente. Het geheel gaat door in de Sint-Jozefskerk. Zoals vorige 
week al aangehaald zal de politie ook twee dagen fietsen markeren aan de kerk (vrijdag van 15u30 
tot 19u en zaterdag van 10u tot 18u). Wie op zaterdag het evenement bezoekt zal door de 
Kalmthoutse BINs al meteen getrakteerd worden met een drankje. De BINs organiseren in de kerk 
een gezellig hoekje waar de bezoekers kunnen pauzeren met een drankje. Op die manier kunnen 
mensen elkaar beter leren kennen. Ook sociale cohesie is een zeer belangrijk gegeven bij de BIN-
werking. Ook Heide vertelt is zo een BIN-initiatief dat die dagen in de verf gezet zal worden. 

Naar aanleiding van het overlijden van Jan Alen 
Zijn overlijden heeft mij zeer verrast. Hij is een man voor wie ik een zeer grote waardering had. En 
dit komt niet alleen door zijn activiteiten binnen de “Chiro”, maar nog meer door zijn niet aflatende 
inzet voor de zangkoren. Hierin heeft hij veel tijd en energie gestoken met een prachtig resultaat 
tot gevolg. Hierbij denk ik onder andere aan de reeks van 25 kerstconcerten, die getuigen van een 
enorme inzet. Hij kon zijn koorleden telkens zo overtuigen en bezielen, dat ze prachtige prestaties 
leverden. Vijfentwintig maal was de kerk van Heide te klein. Tweemaal heb ik hem willen voordragen 
als kandidaat voor de Heikneuter, maar hij weigerde categoriek. Aan de gemeente wil ik een vraag 
stellen: kan Jan Alen soms postuum, als ereburger aangesteld worden. Hij verdient dit dubbel en 
dik. 
(bijdrage van een supporter, Louis Verpraet, Heidestatiestraat) 

Over de schilderijen van Jan Bosmans 
Louis Verpraet schrijft: 
Het linkse is zeker geschilderd door Louis Schaeken, boswachter bij de familie Meurisse. Over het 
rechtse ben ik niet zeker, maar het zou van de hand van Alfons Van Ginderen kunnen zijn. 
Philippe Meurisse schrijft: 
Deze schilderijen zijn misschien van de overleden boswachter / schilder de Heer Louis Schaeken. 
Louis Schaeken was boswachter op landgoed Putse Moer. Ik bezit meerdere schilderijen van Louis. 
Als ik de schilderijen kan zien, kan ik onmiddellijk zien of ze door Louis Schaeken geschilderd zijn. De 
heer Jan Bosmans mag mij telefoneren. (nummer gekend op de redactie). 

 
 



Meer dan een verrassende foto! 

 
Deze week publiceerde Danny Mathysen een foto op facebook. Danny is actief met het verleden 
van onze gemeente en stelde er de volgende vraag bij: “Iemand een idee waar de Martelarenplaats 
in Heide gesitueerd was? Postkaart dateert uit het begin van de jaren 1920”.  Wij willen Danny graag 
helpen om te achterhalen waar deze naam naar verwijst! 

 
Oud wijkagent Dennendael overleden. 
Op 28 september overleed Leo Arnouts. Leo werd geboren in 
Niuewmoer-Kalmthout op 10 augustus 1941, was gehuwd en vader 
van vier kinderen en grootvader van 8 kleinkinderen. Oudere 
inwoners zullen Leo vooral gekend hebben als de wijkagent van de 
wijk Dennendael en de Bezemheide. Leo vervoegde het 
Kalmthoutse politiekorps begin de jaren ’70.  
Sedert 2001 genoot Leo, samen met zijn echtgenote Jeanneke Van 
Ginneken, van zijn pensioen na een lange carrière bij de politie van 
Kalmthout. Leo wordt woensdag 6 oktober om 11u uitgeleide 
gedaan in de kerk Onze Lieve Vrouw van Kalmthout centrum. Hij 
ruste in vrede. 
 

Winnaar van de wedstrijd gekend! 
De straatnaam die we vorige week zochten was Thillostraat, de foto 
was genomen van de huisjes die men in de volksmond wel eens de 
“vogelhuisjes” noemt, de meeste huizen daar dragen nu nog de naam 
van een vogel. Op 30 september trok de zaakvoerster van Sabai 
massage als winnares: Lea Van den Heuvel uit de Statielei. Zij ging op 
zaterdag 2 oktober haar waardebon afhalen en poseerde voor een foto. 
Sabai massage is gevestigd in de Withoeflei, informeer daar naar de 
verschillende massages die deze zaak in aanbieding heeft! 
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Uit de oude doos: Kalmthoutse sportmannen! 

We vonden nog een foto 
terug die uit de jaren ’60 
dateert. Ze is vermoede-
lijk genomen tijdens een 
sportavond in de streek. 
Op de foto de veldrijders 
Freddy Francken, Herman 
Van Loon en Jos Pauwels 
(vader van Kevin Pauwels) 
met in hun midden Leon 
Mattheeusen, alias Den 
Theeuw van Nieuwmoer! 
Half weg de jaren zestig 
was Den Teeuw al gestopt 

met wielrennen na verschillende  jaren onafhankelijk renner te zijn geweest. De drie veldrijders 
startte hun veldrijdersloopbaan in de schoot van Heikant-sport. Zowel het veldrijden als de 
wintersporten in de streek waren hun doel. Vooral Jos Pauwels ontpopte zich halfweg de jaren ‘70 
als een degelijk veldrijder. In 1975 vertegenwoordigde Jos ons land tijdens het 
wereldkampioenschap veldrijden bij de amateurs in het Zwitserse Melchnau, hij werd er 12de .  
 

 

 

 

 

 

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