
 

 

 

“Heide voor rehab” afgesloten! 
Laat ons starten met onze welgemeende dank over 
te brengen naar alle lezers die een bijdrage leverde 
voor de door ons opgezette actie “Heide voor 
rehab”. Het was een ingeving, die ons half 
december te beurt viel, om ons eens in te zetten 
voor een goed doel ter gelegenheid van de 

jaarwisseling. We kozen 
een project dat was 
geselecteerd door de 
Koning Boudewijnstich-
ting en kaderde in de 
grotere actie van de 
“Warmste week”. Onze 
keuze viel op de VZW 
Athletes for hope, een 
project van de groep 

rond Marc Herremans. Specifiek ging het over het 
inrichten van een rehab-weide in Wuustwezel. Op 
24 december schreven we al 590 euro over naar de 
Koning- Boudewijnstichting voor het project. We 
hielden onze rekening nog even open en vervolgens 
kwam er nog 285 euro bij op deze rekening, gelden 
die we deze week rechtstreeks overmaakten aan de VZW Athletes for Hope. Dit maakt dat “Heide 
voor rehab” de mooie som van 875 euro verzamelde voor het project!  Onze dank gaat ook uit naar 
Luc Wuyts, auteur van een boek rond Herman Vanspringel, hij schonk boeken uit zijn voorraad aan 
de milde schenkers!  Op mijn beurt zeg ik dank aan Clarisse, Paul en Luc en alle milde schenkers om 
deze actie samen met mij tot dit mooie resultaat te brengen! 

Van Kareltje tot Karel (Van den Bergh)vervolg: 
Oorlogsherinneringen deel 2: 

 In 1943 deed zich een eerste groot oorlogsfeit voor waarvan ik alles nog tot in de puntjes weet. Het 

was 5 april 1943. Die dag was er een vreselijk bombardement in Mortsel met bijna 1000 doden. Wij 

zijn op school (waar nu het gemeentehuis is). Het is 

juist speeltijd en na het bombardement vliegen er 

bommenwerpers over Kalmthout. Het is zeer helder en 

ze vliegen zeer hoog, 7 kilometer naar ‘t schijnt, maar 

we zien ze goed en de lucht is vol met een zwaar 

gebrom. Plots zien we een grote vlam, een ontploffing 

bij één dezer, een B17 Amerikaanse bommenwerper, 

vliegend fort genaamd met 10 man aan boord. Hij 

begint onmiddellijk te tollen, één vleugel is er af en ook 
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de staart. Hij blijft plat hangen, hij tolt niet overkop of zo. Een vliegtuig dat van zo ‘n grote hoogte 

naar beneden valt, dat duurt wel even. Ik denk toch wel een paar minuten. Er zijn ook witte stipjes 

te zien: bemanningsleden die zich redden met het valscherm. Deze drijven af en ze landen in 

Wuustwezel en Loenhout. We zien dit alles gebeuren richting Heikant. Het vallende vliegtuig komt 

steeds lager en lager en verdwijnt dan achter het hoge kerkgebouw. Dat alles zorgt voor grote 

opwinding en consternatie bij iedereen. Je ziet ten slotte niet dikwijls een vliegtuig neerstorten. Van 

lesgeven is geen sprake meer. We spoeden ons naar huis en we willen snel gaan zien waar het ligt. 

We weten al rap dat het verder op den Heikant ligt. Veel mensen spoeden er zich naartoe. Wie zien 

de mensen al in de verte staan. Het is juist bij de bocht richting Kruisstraat rechts in een grote weide. 

Daar zien we het wrak liggen. Om de plaats juist te citeren: er staat rechts een hoeventje, zowat 

halfweg tussen Heikant en Molenbaan, daar lag het een 20 meter voor. In deze weide staat nu veel 

houtgewas, dat was toen niet het geval. Het wrak lag dus open en bloot 30 à 40 meter van de 

Heikant af. Er liepen ook Duitse soldaten rond en je mocht niet in de wei komen. Het gebeuren werd 

druk besproken natuurlijk. Ik weet nog dat er Duitsers op motoren door de huidige Beauvoislaan 

reden, richting Kruisstraat. Na een tijdje zakte iedereen weer naar huis af. Ik was toen 7 jaar en 3 

maanden, maar dat gebeuren trof ons zo diep, dat ik het nog weet alsof het gisteren gebeurd is. Een 

aantal jaren geleden zag ik in een boekenwinkel een boek liggen genaamd Erlawerk VII Antwerpen-

Mortsel 1940-1944. Ik bladerde erin en men oog viel op een hoofdstuk dat helemaal gewijd was aan 

bovengenoemd gebeuren. Ik heb het boek gekocht en ik denk dat het interessant is om een 

beschrijving te geven van wat er toen juist gebeurde. Op 5 april 1943 dus, rond 12 uur, beginnen op 

het vliegveld van Turleigh in Engeland een groep bommenwerpers op te stijgen, waaronder de 

“Montana Power” die zen einde zou kennen op den Heikant onder bevel van Robert Seelos. 

Bedoeling was de Erlawerken in Mortsel plat te gooien. Daar werden Duitse vliegtuigen gebouwd 

en gerepareerd. Boven Oostende ontploft een luchtafweer granaat vlakbij een motor en stelt deze 

buiten werking, hierdoor geraken ze wat achterop. Duitse jagers zien dit en komen erop af. De 

bemanning slaagt erin 1 jager neer te schieten maar ze krijgen zelf ook de volle laag. Toch slagen ze 

erin hun bommen af te werpen boven Mortsel. Ze worden weer beschoten en een motor begint te 

branden. Ze worden ook weer door jagers aangevallen. Het vliegtuig wordt doorzeefd, 2 

bemanningsleden worden gedood en anderen gewond. Het vliegtuig is niet meer te redden en 

kapitein Seelos geeft het bevel het toestel te verlaten. Er gebeurt een ontploffing, dat is wat wij zien 

gebeuren, de gevolgen kent u. Kapitein Seelos landt met zijn valscherm in de Hofstraat in 

Wuustwezel en wordt door de Duitsers gevangen genomen. Ook in Loenhout wordt een zwaar 

gewond bemanningslid gevangen genomen, 3 anderen weten met behulp van burgers weg te 

komen maar 2 ervan worden op de grens van Frankrijk-Spanje nog gepakt. Een andere blijft met zijn 

valscherm aan het vliegtuig haken en vindt zo de dood. Het hele verhaal staat in het boek tussen 

bladzijde 80 en 86 met verscheidene foto’s. Na de oorlog bezocht kapitein Seelos nog een paar keer 

Wuustwezel en Kalmthout, waar verslagen van in de gazet kwamen. Kapitein Seelos heeft later ook 

nog een ontmoeting gehad met de Duitse piloot die hem heeft neergeschoten, ook daar staat een 

foto van in het boek op bladzijde 166. Otto 

Stamberger heette deze. Een wel zeer 

merkwaardig verhaal. Veel later, in de jaren 70, 

ik werkte aan de dokken. De Swa, onze 

dekman, begint plots een verhaal te vertellen. 

“Awel” zegt hij, “ik heb ooit eens een vliegtuig 

zien neerstorten...”, en vertelt het verhaal 

precies zoals ik het ook gezien heb. Ik vraag 

hem: “waar hebt gij dat gezien?” “Ha” zegt hij, 

“op Diesterweg in Kalmthout.” Dat was (en is 



nu nog) een school voor kinderen uit de stad voor de gezonde lucht. We hebben er nog een heel 

gesprek over gehad natuurlijk. Eerst nog even dit. De hoeve waarin wij woonden was al zeer oud. 

Huis, stal en schuur hadden een rieten dak. De schuur had wel een gedeelte met eternit-platen, 

ongeveer 1/3de denk ik. In ons huis werden de ramen nog gesloten met slagvensters, geen 

blaffeturen of rolluiken dus. Slagvensters waren luiken die werken dichtgedaan en vastgezet met 

een soort ijzeren staaf die werd gestoken door een gat in de luiken en door een gat in het venster. 

Aan de voorkant van de staaf was een slip, zoals bij een naald, en daar werd een soort spie 

ingestoken. Langs achter was een soort platte verdikking en zo werd alles goed afgegrendeld. Ook 

waren er in de woonplaats nog ingebouwde bedden, alkoof of bedstee genoemd, maar ik heb er 

nooit iemand in weten slapen maar bij onze verre voorouders zal dat wel het geval geweest zijn. Bij 

hevig onweer ‘s nachts kwamen de groten steeds uit bed, en waren dan zeer zenuwachtig, vooral 

grootva. Met dat rieten dak was dat wel te begrijpen. Van een nicht van mij heb ik ooit het verhaal 

gehoord van iemand die bij onweer rond het huis ging met een palmtak wijwater sprenkelde, en 

daarbij de heiligen aanriep: “Jezus, Marie, Jozef, spaar dit huis van alle onheil”, maar dan... plots 

nen harde donderslag, “verdoeme, verdoeme”, weer ene riep hij toen. Het valt te betwijfelen of zen 

gebeden verhoord werden. Ook werd er steeds naar het nieuws op de radio geluisterd, vooral op ‘t 

laatst van de oorlog, toen het spannend werd. We moesten dan stil zijn. Ze kwamen er steeds voor 

binnen en luisterden rechtstaand naar de radio. Nadien 

werd het druk besproken. Naar ‘t schijnt mocht je geen 

radio hebben van de Duitsers maar ik zie ze er toch nog 

bijstaan. Alvorens verder te gaan, moeten we toch eerst 

eens proberen te beschrijven wat zich in de ziel en de 

geest van een kind van 4 (begin oorlog) tot 9 jaar (einde) 

heeft afgespeeld. Van het begin weet ik zeer weinig, maar 

met het ouder worden kwam toch stilaan het gevoel dat 

er toch iets vreemds gaande was, en dat vooral door het 

gedrag en de gesprekken van de grote mensen. Veel van deze gesprekken gingen zonder twijfel over 

den oorlog. Men sprak over “den Duits” (uitgesproken met zeer korte “ui”). In het praten van de 

mensen werd je al gewaar dat dat geen goeie waren, dat die niet dezelfde taal spraken, en van 

ergens ver weg kwamen en dat die hier best weg waren. Ja, dat besef drong zo stilaan tot je door. 

Den Engelsman en den Amerikaan, ja dat waren de goeie, en ik begon zo stilaan ook meer 

belangstelling te tonen voor deze gesprekken. Als de groten er tegen elkaar over bezig waren 

luisterde ik nieuwsgierig mee. Dat er soms erge dingen gebeurden, en er soms vele doden en 

gekwetsten vielen (Mortsel), als kind ben je nog veel te klein om je daarbij te betrekken. Den Duits, 

van waar komt die? Van Duitsland, ja, maar waar ligt dat? En Engeland en Amerika? Je weet niets 

en je vraagt het je ook niet af, daar ben je nog veel te klein voor. Pas veel jaren later, na den oorlog, 

vallen de puzzelstukjes één voor één in elkaar en weet je pas echt wat er zoal gebeurd is. Maar als 

kind voel je toch al die zenuwachtigheid, de opwinding, de nervositeit bij de grote mensen en die 

nam steeds maar toe naarmate de oorlog vorderde. Als kind voel je dat al goed aan. In de jaren 

1942, 1943 weet ik vooral het overvliegen van oorlogsvliegtuigen, soms heel laag, nauwelijks over 

de daken, en soms heel hoog, kilometers hoog, dat om het luchtafweergeschut zo moeilijk mogelijk 

te maken. Soms vlogen zo honderden zware bommenwerpers vol bommen dicht bij elkaar dat het 

huis en de grond gewoon trilden, en dat dan dikwijls ‘s nachts. Je kon er gewoon niet van slapen en 

de groten waren dan altijd zeer zenuwachtig. Dat moet in Duitsland wat geweest zijn toen. Ik heb 

ooit eens mensen die in het noorden van Limburg woonden horen zeggen dat ze de gloed van 

brandende steden in Duitsland van daar uit goed konden zien, dat moet daar wat geweest zijn zeg. 

En dat nam steeds maar toe naarmate de oorlog vorderde. Dicht bij ons gebeurde er wel niet veel, 

maar de spoorlijn moest het wel eens ontgelden. Dan hoorde je wat gebonk in de verte, als dat 



onder schooltijd gebeurde werd er soms gewoon gestopt, soms kwamen ook ongeruste ouders hun 

kinderen ook gewoon van ‘t school halen. En zo weet ik nog dat mijn moeder mij kwam halen, me 

achter op de fiets zette en zo naar huis reed, er zal toen ook wel ergens iets gebeurd zijn. De tijden 

waren slecht voor veel mensen, op de boerderij was er wel eten genoeg, maar dat was zeker niet 

overal zo. En zo zag je soms echte bedelaars in lompen gehuld op klompen met gelapte kleren die 

om een aalmoes of wat eten kwamen vragen. Zo weet ik nog ne keer: we zaten te eten, er roept 

iemand van achter aan de deur, moeder gaat kijken, komt terug, schept een pollepel soep in een 

telloor, nog ne lepel, nog ne stoel en de man mag ze soep opeten juist naast de  deur in de gang. Hij 

ziet er zeer armoedig uit en zen klak is helemaal versleten. Als de soep op is, zet hij de telloor op de 

stoel, bedankt ons en weg is hij. Het gebeurde 

ook dat ons Moe ne boterham smeerde en 

meegaf. Ook heb ik geweten dat iemand vroeg 

of hij in de schuur mocht blijven slapen. Ik 

hoorde de groten wel eens spreken over 

schooien en schooiers, er waren er die tijd 

zeker velen. Er komen ook geregeld mensen 

vragen of we niet wat groenten of graan, of 

patatten te koop hebben en dan geven onze ouders wel eens wat mee. Sommigen maakten van 

deze toestand misbruik en vroegen woekerprijzen, het woord woekeren en woekerde hoorde je 

toen wel eens. In die tijd werd er door de Duitsers wel eens jacht gemaakt op jonge mannen om in 

de fabrieken in Duitsland te gaan werken, naar ‘t schijnt werden ze soms gewoon van ‘t straat 

geplukt en weg gestuurd. Dat was zeker overal vlug bekend en zo gebeurde het wel eens dat er plots 

het gerucht de ronde deed, door iemand met de fiets of gewoon roepende: “Zeg ze zen weer op 

ronde zulle!” en dat vader en nonkel Jef weg liepen en zich een tijdje schuil hielden ergens in wat 

struikgewas of zo. Dan zag ik soms toch wat schrik op de mensen hun gezicht. Neen, de Duitsers dat 

waren geen goei, en soms als er weer eens veel bommenwerpers overvlogen richting Duitsland dan 

zei men al lachend: “amaj ze krijgen daar weer goe op hunne frak!”. Ja, de Engelsen en de 

Amerikanen, dat waren de goei. Die vliegers die gooiden ook wel eens pamfletten uit en ook 

aluminium snippers, zo ‘n 10 cm lang en 1 cm breed. Dat was om de Duitse radar te storen, maar 

die pamfletten, dat was wat! Daar werd door de kinderen jacht op gemaakt en verzameld, en als je 

er op school zo weer een nieuwe uit je broekzak kon halen dan was je een hele piet. Wat er op stond 

weet ik niet, had ook geen belang, het bezit er van was genoeg. Dagen en maanden regen zich 

aaneen, en zo kwam op een dag de gebeurtenis die bij de groten voor de opperste opwinding 

zorgde. Het zat in die ene zin! “Ze zijn geland!!!” De mensen spraken over niets anders meer en 

riepen al van verre tegen elkaar: “heddet al gehoord?”, aan tafel en ‘s avonds rond de stoof. Overal 

waar mensen elkaar zagen, gespreksonderwerp nummer 1. Ik begreep ook nu niet wat er allemaal 

gebeurde maar de speciale opgewonden sfeer staat mij nog goed voor de geest. Ik was toen 8,5 jaar 

oud. Van de Duitsers was bij ons op de Heikant niet veel te zien. Over den ijzeren weg trok toen veel 

oorlogsmateriaal naar Frankrijk naar ‘t schijnt. Er moest zeker veel vervoerd worden en zo werden 

op zeker ogenblik een aantal boeren met paard en wagen opgeëist. Zo ook bij ons Nonkel Jef. Ze 

werden op een plaats verzameld om zich klaar te houden voor vervoer. Voor Nonkel was dat naar 

ik meen in ‘t Rivierenhof in Deurne en we hebben hem daar is ne keer bezocht. Waarschijnlijk te 

voet naar Polygoon, dan met de tram verder. Ik zie Nonkel Jef nog staan in een grote stal vol 

paarden. Hij liet zien waar ze sliepen: bij de paarden op ‘t stro, en wat ze te eten kregen: het grijze 

brood. Hoe het verder allemaal verlopen is weet ik niet en of ze iets vervoerd hebben ook niet, maar 

een tijdje later was hij met paard en al terug thuis. De Duitsers hadden toen veel paarden nodig en 

soms was er een paardenmonstering op ‘t Kerkeneind. Alle boeren moesten er met hun paard 

naartoe. Ik zie ze nog over den Heikant trekken. Als je paard goedgekeurd werd, werd het 



aangeslagen. Je kreeg wat geld en kon zonder 

paard naar huis. Voor veel boeren was dat een 

drama. Later werden paarden aangeslagen waar 

men kon en zo heeft ons paard een tijdje 

verscholen gestaan in ‘t veld in wat struikgewas. 

Nonkel Jef ging het ‘s avonds voederen maar met 

de bevrijding was het toch weer thuis. Stilaan 

gingen de dagen weer hun gewone gang, tot de 

eerste dagen van september, toen plots de 

opwinding weer steeg. De Duitsers waren op de 

vlucht in Frankrijk en op een paar dagen werd 

bijna heel ons land bevrijd: 3 september aan de grens, 4 september Brussel en 5 september 

Antwerpen. En ‘t was weer van: “seg hebdet al gehoord, ze zijn al daar”, of ik hoor zeggen dat ze 

daar al zijn! Men dacht zeker nog een paar dagen en wij zijn ook bevrijd. Helaas, de geallieerden 

hielden halt in Antwerpen. Van de bevrijding van ‘t stad weet ik nog het gebonk en gedreun in de 

verte. Vader kwam binnen en zei: “ik denk dat het aan den basseng (dokken) goed tegen zit. Van de 

vlucht van den Duits zagen we op den Heikant niets. ‘t Schijnt dat het op de grote wegen wel druk 

was en ook op ‘t spoor. Treinen reden op 2 sporen naast elkaar richting Holland zonder ook maar 

enige beveiliging aan de overwegen. Zo moeten we een paar dagen in een niemandsland geleefd 

hebben. De Duitsers weg en de geallieerden kwamen niet door, maar de moffen (zo werden de 

Duitsers ook genoemd) kwamen terug en er stond ons nog heel wat te wachten. Maar dat is voor 

later 

wordt vervolgd). 

(uit het dagboek van Karel Van den Bergh. Foto 1: een B17 bommenwerper, Foto 2: oude foto van 

de schoolkolonie Diesterweg, Foto 3: Luisteren naar de radio in oorlogstijd, Foto 4: 

rantsoenbonnetjes, Foto 5: keuring van de opgeëiste paarden door de Duitsers. 

Reflectie’s na het lezen van “Heide vertelt…nr105 
In “Heide vertelt” … lees ik met veel aandacht het 
verhaal van Karel van den Bergh. Het doet bij mij 
de periode van 1940-1945 herbeleven. We 
kwamen toen veel bij landbouwers in 
Nieuwmoer, “den  Kalmthoutse hoek” en 
Achterbroek. Het was oorlog en de rantsoenen, 
die officieel per persoon werden toegekend 
waren onvoldoende voor volwassen, actieve 
mensen. Iedereen ging dus op zoek naar voedsel 
en waar vond men dat? Juist, bij de boeren. In 
1940 was ik 14 en in 1945 19 jaar en heb heel veel 
wat Karel schrijft, bewust beleefd, als 
toeschouwer. Zo ook het bidden van de 
Rozenkrans en de litanie van Alle Heiligen. Dit 
bidden was eerder een aframmelen dan een 
gevoelvol en aandachtig bidden. Het stamt echt 
uit de tijd dat radio en TV de avondsfeer niet 
konden verstoren. Het bidden hoorde bij het 
dagelijkse ritme na het werken en eten en tot slot 
babbelen over de laatste lokale gebeurtenissen. 
Aansluitend hieraan wil ik nog een oorlogsverhaal 
vertellen.  Het is gebeurd op den Hoek in de 
boerderij van Sooi Claessens. In de oorlog 1914-



1918 smokkelde hij brieven van frontsoldaten door de elektrische draad. Hierover heb ik reeds in 
het verleden verteld.  Dank zij zijn bijen overleefde hij de oorlog. De feiten, waarover ik nu wil 
vertellen, speelden zich af eind oktober 1944.”Den Heuvel”, Kalmthout centrum en Heide waren 
reeds bevrijd door de Canadezen. In Kalmthout Dorp, Den Hoek en Essen waren er nog Duitse 
soldaten. De hoeve van Sooi lag langsheen de Verbindingsweg , vanaf “den Hoek” ongeveer honderd 
meter achter de draai van de weg. Vanaf dit punt liep de Verbindingsweg rechtdoor naar het zuiden 
en kruiste de Huijbergsebaan. Bij Sooi was er een Duitse soldaat ingekwartierd , die verbleef op de 
zolderkamer van de hoeve en kon van daaruit de hoger vernoemde wegen goed in het vizier houden; 
hij stond in verbinding met een Duitse Commandopost  een heel eind Noordwaarts. En zoals bij 
Kareltje werd ook bij Sooi iedere avond de “rozenkrans” gebeden, gevolgd door de Litanie van 
Allerheiligen. Tijdens het gebed kwam de Duitse soldaat  naar beneden en bad mee. Na het 
dagelijkse bidden, ging de soldaat terug naar boven. Later bleek het, dat hij een seminarist was, die 
uit een priesterseminarie kwam; zij kregen geen uitstel van dienst. Tot zover mijn verhaal… 
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat) 

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes  (Paul Witters)     
Week 03 van 17 januari tot 23 januari 2022 
Op 17 januari Sint-Antonius Abt 
Naast deze heilige, de vader van het monnikendom, stond een 
onrein dier! “Sint Antonius met het varken”, weten jullie waarom? 
Hij is gestorven op hoge leeftijd, men zegt dat hij 105 jaar oud werd 
in het jaar 365. Zijn bijstand werd gevraagd voor de genezing van 
een toen nog onbekende ziekte die ontstond door het eten van 
rogge, waarvan het meel vermengd was met besmette aren van 
het moederkoren. Het moederkoren bevatte een giftige schimmel, 
ergotine, waardoor de huid van de getroffenen begon te jeuken. 
Armen en voeten droogden onder brandende pijnen uit en 
verdorden. Vandaar de naam Ignes Sacer (heilig vuur) voor deze 
kwaal die ook onder het volk als Sint-Antoniusvuur bekend werd. 
Dit vuur tastte immers de voeten en benen aan en maakte velen 
kreupel. Behalve met kruk, lange mantel met kap en vuur aan de 
voeten, wordt deze heilige vanaf 1400 voorgesteld met een 
varken. Dit attribuut dankt hij aan een bijzonder privilege dat de 
Antonianen genoten. In veel steden werd het hen toegestaan om 
varkens, gebruikt voor eigen consumptie en die van hun patiënten, vrij te laten rondlopen. De 
varkens voedden zicht met het afval in de straten en waren herkenbaar aan een bel om de hals en 
gemerkt met het T-kruis. Dit kruis moest ervoor zorgen dat niemand zich aan deze varkens vergreep. 
Op de feestdag van Antonius werden deze geslacht, het vlees werd verdeeld onder de armen. De 
gilde liep getooid in de heraldische kleuren Groen/Geel (goud). Werd Antonius eerst aangeroepen 
door slachtoffers van het Antoniusvuur, later zijn het vooral de boeren die zich tot hem wenden. Op 
het platteland werd Antonius ‘voorspraak’ echter ook gevraagd tegen de pest. Deze Antonius is een 
populaire heilige gebleven. Zelfs de bloeiende verering van zijn naamgenoot uit Padua (13 juni) 
heeft de Abt niet uit het hart van de bevolking op het platteland kunnen verdrijven. 

 
 
 
 
 
 

T-kruis of tau-kruis                misviering (o.a. in Achterbroek)                   heraldische kleuren 



Oud schepen voor de sport overleden. 
Op 8 januari overleed Jef Bosmans. Jef werd geboren in Herenthout op 17 januari 1929. Toen de 
Volksunie na de verkiezingen van 1982 deel ging uitmaken van de coalitie kwam Jef in de 
gemeenteraad terecht. In 1985 werd Jef schepen, onder andere voor de sport.  Hij volgde toen zijn 
partijgenoot Paul Verhaert op. Hij bleef dit tot eind 1988. Nog maar enkele weken geleden (27 
november) nam men afscheid van zijn echtgenote Greta Wijters. Jef was ook de vader van Sam 
Bosmans, thans voorzitter van de gemeentelijke sportraad. 

101 jarige Jan Verbeeck overleden in Beukenhof. 
Jan Verbeeck was de oudste van vier zonen die  opgroeiden in het huis dat 

na de oorlog afgebroken werd op de Kapellensteenweg in het centrum van 

Kalmthout. Die steenweg werd verbreed en recht getrokken. Na de oorlog 

studeerde hij voor technisch ingenieur en kwam hij op een winter opdagen 

‘om te leren schaatsen’ op onze vijver in de Kapellenboslei…maar eerder om 

er een van de vijf dochters Overlaet de hand te vragen… Martha. Maar dat 

lukte zomaar niet. En Jan engageerde zich dan als stuurman en technicus op 

een cargo. In den buik van dat schip zwetend voer hij 10 jaar lang de wereld 

rond. Tot hij eindelijk aan Martha kon beloven haar nooit zo alleen te laten… 

Hij engageerde zich dan in de petroleumraffinaderij van ESSO in de haven van Antwerpen, waar hij 

blijkbaar de leuze van overnam : « Steek een tijger in uw tank ». Zo werd prompt met Martha  hun 

huwelijk gesloten en Jan, met zijn spaarcenten bouwde onmiddellijk een villa op de 

Kapellensteenweg n° 529 in Heide. Daar werden vier kinderen geboren, waarvan één nog, Sabine, 

in Heide woont. Jan was een diep gelovig man en sloeg nooit een zondagsmis over. Gepensioneerd 

nam hij deel aan de voorbereiding van de misviering door het liturgisch team in het missiehuis waar 

bijna alle paters overleden waren. Toen hij stram werd nam hij zijn intrek in Beukenhof waar hij zich 

kon aanpassen omdat de verzorging er uitstekend was en zeer vriendelijk. Spijts de corona werd er 

zijn honderdste verjaardag gevierd op 1 mei met de burgemeester erbij. Verleden week waren het 

de driekoningen die hem bezochten waarvan hij een cadeautje kon ontvangen, spijts hij reeds in 

palliatieve zorg was. Zijn drie kinderen en kleinkinderen zijn hem toen elke dag komen bezoeken en 

opbeuren. Hij was er zo blij mee dat hij opfleurde en kon zwanzen : « Wie gaat dat betalen ? » Dat 

waren een van zijn laatste guitige opmerkingen. Hij kneep in de armen en de handen van zijn 

bezoekers om ze te bedanken. Op 7 januari richt hij zich plots recht op zijn bed, keek zijn  dochter 

Sabine in de ogen en viel hij neer. Hij was vertrokken naar zijn geliefde Martha… 
(bijdrage van François Overlaet, zijn schoonbroer) 

 
 
 
 
 
 
 

“Heide vertelt” is een tijdelijke uitgave, gestart als BIN-initiatief tijdens de corona-
periode. Verschijnt wekelijks digitaal op 
zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 
58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
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