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Onze jubileumuitgave!
Beste lezers,
Op 7 november vroeger wij jullie naar aanleiding van ons 100ste nummer om een reactie over te
maken zodat wij konden overgaan tot een grondige evaluatie en te bekijken of wij hiermee in de
toekomst moeten verder gaan, en op welke manier wij dat dan best gaan doen. Er kwamen wel wat
reacties toe op de redactie. Lees even mee:
An Francken, uitgeefster van de Gazet Van Achterbroek (coronakrant van Achterbroek)
Wat je vragen betreft over verder gaan met dit blad of niet: haha, ik weet hoeveel werk er in kruipt.
Maar ook hoeveel voldoening je ervan krijgt. Of het echt de samenleving bevordert waar iedereen
niet meer iedereen kent, weet ik niet. Daarvoor denk ik dat dit te veel over het verleden gaat. Wil
je de mensen meer laten kennismaken met elkaar, krijg je een heel ander blad, hé. Dat mensen er
deugd van hebben: dat kan ik wel geloven. Succes met je beslissing!
Gudrun Van Landeghem uit Vlamertinge (Ieper)
Als niet-Kalmthoutenaar heb ik alle 99 edities heel graag gelezen, maar je hebt gelijk, om dit te
kunnen blijven volhouden is teamwerk geen overbodige luxe. Ik wens je veel succes !
Paul Witters, vrijwilliger in Beukenhof
Ik weet niet of ik erin slaag om in 15 regels de belangrijkheid van Heide vertelt weer te geven. Maar
steunen om door te gaan doe ik niet alleen, maar samen met alle bewoners van onze residentie
Beukenhof. Elke zondag, rond een uur of
twee, hetzelfde ritueel. Heide vertelt
ophalen in Beukenhof. Voor de verdere
distributie mag het krantje dan even
uitrusten op ons kopieerapparaat. Daar
wordt het vermenigvuldigd en geniet.
Met alle krantjes onder de arm ga ik dan
op stap, postbode spelen. En de bedeling
gaat van start. Bewoners zitten mij al op
te wachten. Het is zondag en dan kunnen
we weer lezen! Want het zijn de verhalen
over “het vroeger en nu” die onze
bewoners zo hard interesseren. En het is
niet alleen leveren, maar ook een praatje
met een lach en een traan. De eenzaamheid van een zondag is weer onderbroken. Elke zondag
steeds weer zie ik dan mensen stralen. Een communicatie op papier geeft de mensen veel
leesplezier. Met nummer honderd zijn wij al heel blij maar we zijn pas tevree met nog veel meer!
Oeps, ik stop want ik ga al over de schreef. Ik begrijp die uitspraken, tof, doe voort, knap….. maar
het werk moet gedaan worden. En, uit ervaring als vrijwilliger, zoek ze maar. Als er iets is waar ik
verder mee helpen kan, laat me maar weten! Veel succes.
François Overlaet, één van de correspondenten
Door ‘Heide vertelt’ federeert u de inwoners door tegemoet te komen aan hun BEHOEFTEN, zoals:
veiligheid, informatie, uitwisseling. DANK ZIJ uw onmiddellijk bereikbaar hulpmiddel (wat door een

tijdschrift te omslachtig is), toebehoren aan een gemeenschap, bewondering van medemensen,
ontspanning, contact in een corona-isolatie… een eredienst . Ik wens dus dat u “Heide vertelt”
verder uitgeeft – vooral in de komende wintermaanden – En als het u te zwaar valt later eventueel
door een maandelijkse uitgave?
Ina Noels, Statiestraat ,Kalmthout
Ik ben dan wel niet van Heide, geboren in ‘62 in Kalmthout in de Standaertlei, en tussen mijn 10 en
34 jaar oud in de stad gewoond. Toch geniet ik telkens weer van de info en de verhalen die ik hier
lees! Mijn ouders zijn al bijna 40 jaar geleden overleden, en de dingen die ik hier lees, en meekrijg,
dat is een stukje verleden dat zij me anders hadden verteld. Echt plezant om soms toch is even terug
te blikken en soms; soms dan ontdek ik een link of is er iets wat ik kan thuisbrengen en dat is zo
hartverwarmend. Dus dat vind ik een serieuze reden, en ook voor degene die nu jong zijn en denken
PFFFFF wat een gezaag ... Schrijf het of druk het af, want er komt een tijd dat iedereen op zoek gaat
naar de verhalen van zijn ouders.
Steven Moens
In verband met je oproep in het laatste krantje. Ik vind vooral de geschiedenis van Heide interessant:
hoe zag het hier vroeger uit (oude postkaarten of foto's geven altijd een interessant beeld hoe het
hier veranderd is), waar komen de huidige straatnamen vandaan, wie waren de bekende/beruchte
personen die hier vroeger leefden, oude verhalen/legenden, ...Ik hoop in elk geval dat je door gaat
met het krantje.
Magda Willems,
Met veel plezier keek ik steeds uit naar "Heide vertelt". Het opzet is zeker geslaagd ... mensen
leesvoer bieden in corona-tijd. Bedankt aan allen die de moeite namen om iets te schrijven. Maar
het hadden er meer mogen zijn! Super waren alle verhalen van Louis Verpraet. Wat die mens op
zijn leeftijd allemaal nog weet van vroeger! Ook uw inzet is te waarderen, want er komt heel wat
bij kijken om zo'n krantje af te leveren. Ik begrijp dat het moeilijk wordt om verder te gaan met zo
weinig respons. Misschien komen er nieuwe ideeën uit de bus? Ik zal het krantje in elk geval missen!
Marc en Marleen Van den Branden-Legein, Leopoldstraat
Beste Louis, mag ik jezelf en alle medewerkers bedanken voor de prachtige en fijne bijdragen die
jullie elke week hebben geleverd en waar we veel informatie in hebben gevonden om te vertellen
aan familie en vrienden, om alzo het bezoek verrijkend en aangenaam te maken. Zelf wonen we hier
maar een achttal jaar – en een rijke historiek hebben we hier dus nog niet. We wonen door de
leeftijd, met pensioen, ingeweken vanuit Kapellen, in de Leopoldstraat – om het stilaan voorstadgevoel aldaar in te ruilen voor het nog meer identieke en landelijke karakter van Heide – op een
boogscheut van de heide waar wandelen en vertoeven nog een feest is. Maar betreuren in stilte wel
de toch massale woonprojecten die we in de Heidestatiestraat en directe omgeving hebben zien
verschijnen – wordt het ook een “voorstad “?
Sociaal - maatschappelijk samenleven verandert –
wijze van wonen evolueert – “ het dorp van toen,
het is voorbij “ - wie zong het ooit weer. Het
landelijke karakter werd bij de voorbereiding van
onze bouwaanvraag door de architect al snel
duidelijk – de aangekochte woning zou worden
heringericht en met een verdieping uitgebreid.
Maximale bouwdiepte was 17,0 m – en was zo via
een totaalmaatlijn ook aangeduid op het vergund
plan. Maar als je alle maten van de lokalen
optelde, kwam je aan 19,0 m. Voor de Gemeente
OK – voor de aannemer ook – die moest maar de
planmaten volgen en werd voor 19,0 m betaald.
Iedereen tevree. Met als gevolg voor de
verbouwing 2,0 m bouwdeel slopen, met oppervlaktevermindering en alle kosten eraan verbonden
tot gevolg. Maar wie gaat klagen als je ’s nachts van de stilte geniet en ’s morgens met de vogels

wakker wordt? We verwonderen ons nog elke dag aan de dubbelwoonst Marie Fleure & Marie
Helene – en denken dan aan de Synagoge die er onherroepelijk mee verbonden is. Ze heeft nu de
kans gekregen een plaats van bezinning en reflexie te worden – hopelijk wordt ze dat ook.
Joke Vandermaesen, Max Temmermanlaan
Ik wil u nogmaals danken voor uw harde inzet voor 'Heide vertelt'. Het is knap dat de 100e editie al
nadert! Echt chapeau hiervoor! Ik vind elk exemplaar heel boeiend om te lezen. En ik geloof dat het
tijdschrift zeker voor de oudere mensen van Kalmthout fantastisch is. En dat was ook uw opzet bij
het begin van Heide vertelt. We wonen zelf nog maar een dikke twee jaren hier, daarom is mijn
bijdrage van verhalen erg beperkt geweest. Ik begrijp dat u liever meer verhalen van de mensen zou
willen ontvangen, want die moeten er normaal in overvloed zijn van mensen die hier zijn
opgegroeid. Hopelijk volgen er nog vele interessante en fijne edities van Heide vertelt. Mocht ik een
hedendaags verhaal hebben dat boeiend is voor Heide vertelt, dan zal ik het zeker insturen. Nog
veel succes en veel plezier met het samenstellen van Heide vertelt!
L. G., bewoonster van de voormalige woning van burgemeester Bareel
Dankzij jullie krant heb ik het gevoel deel uit te maken van
een groter geheel en dat is heerlijk om af en toe te mogen
ervaren. Wij wonen zelf in een oud huis in Heide. Een zeer
vriendelijke bediende van de gemeente bezorgde mij een
overzicht van de huisbewaarders vóór ons. Ook dat gaf
hetzelfde verbindende gevoel. Als psychologe spreekt het
voor zich dat de figuren die in jullie krant opduiken me
intrigeren. Zelf weet ik dus wel wie ons huis bouwde (Mr.
Bareel, voormalig burgemeester) en wie er daarna in
woonde (één van die nog levende voormalige bewoonsters,
Mevr. Bauvois, sprak me al eens aan over de mooie tijd die
ze er beleefde) of het als vakantieverblijf gebruikte (één van
de toenmalige jonge kinderen kwam op de oprit al eens een keer jeugdsentiment opsnuiven).
Maar wat ik niet weet is wie de persoon was die in onze kelder leefde (het zou een zwarte geweest
zijn die onderhoudswerken deed) en wie de meid was die hier toen op de meidenkamer verbleef
(op een soort tussenverdieping) die verbonden is met de keuken via een discrete trap.
Misschien kunnen jullie eens iets maken met als titel ‘mochten de muren kunnen spreken’ en de
verhalen reconstrueren van deze mensen die achter de schermen operationeel waren.
Danny Mathijssen, Kalmthoutenaar wonende in Edegem.
Sinds een tijdje ben ik uw mooie initiatief “Heide vertelt” tegengekomen. Zelf afkomstig van
Kalmthout (Heide), maar omwille van werk wonend in Edegem, blijven Kalmthout en Heide me
nauw aan het hart liggen. De voorbije jaren heb ik ook al een paar bijdragen over Heide geschreven
voor Calmpthoutania en momenteel ben ik bezig aan mijn hoofdwerk, een boek over de moordzaak
van Phoenix-park (ik zag dat Paul Lion hieraan al een artikeltje wijdde in Heide vertelt). Dat boek zal
in samenwerking met vtbKultuur Kalmthout in het voorjaar van 2023 voorgesteld worden
(momenteel volop aan het schrijven hiervoor). Ik heb ook al een paar verhalen over Heide
gepubliceerd op de Facebook-groep “Kalmthout in oude foto’s”.
Marijke Theeuws uit de Minnedreef:
Eerst en vooral hartelijk dank voor de wekelijkse "heide vertelt...". Ik kijk er telkens op
zondagmorgen naar uit welke artikels er weer zullen verschijnen en zou het dan ook erg spijtig
vinden dat je ermee stopt. Ik woon sinds mijn geboorte (1954) in de parochie Heide (eerst in
Kapellenbos en nu al dertig jaar in Heide). Zeker de artikels over Heide lees ik graag. Ik besef heel
goed dat je heel veel tijd spendeert aan het bijeen sprokkelen van artikels...maar a.u.b. ga er nog
mee door! Hopelijk volgen er na de 100ste uitgave nog heel veel "heide vertelt..."! Nogmaals
hartelijk dank.

Jos Vranckx, Hazendreef, journalist
Graag ga ik in op je oproep tot evaluatie! Ik ben zonder
meer onder de indruk van wat je de voorbije periode
gepresteerd hebt. Zowel qua vorm als inhoud zijn de
krantjes knap gemaakt, pittig en aangenaam om lezen. Als
journalistieke professional kan ik alleen maar bewondering
hebben voor de manier waarop je in het corona-tijdperk
onze gemeenschap hebt voorzien van opmonterende en
tegelijk leerzame lectuur. Telkens weer verbazend dat
er zulke boeiende verhalen te vertellen zijn over de
geschiedenis en het reilen en zeilen van ons mooie dorp!
(één van onze zonen, die in Parijs woont, is om die reden
ook een trouwe lezer). Knap ook dat je altijd zo goed de
menselijke toon weet te vatten. Ik zou het dan ook jammer
vinden dat de publicatie stopt. Maar ik ga wel akkoord dat
zo’n wekelijkse uitgave niet lang meer houdbaar is. Ook
voor de lezers is het trouwens niet altijd mogelijk om het tempo bij te houden. Beter een beperkte
uitgave dan helemaal geen! De verschenen krantjes blijven trouwens hun waarde behouden. Ik heb
ze netjes apart opgeslagen en ga er zeker nog naar teruggrijpen!
Luc Pintens en Hilde Bierkens, Statielei
Louis, we lazen vandaag het artikel in GVA. Alvast proficiat met dit initiatief dat bijna zijn 100ste
verjaardag mag vieren. Het is zondagmorgen steeds een verrassing wat er weeral geschreven staat.
Maar om je het vele werk wat lichter te maken is misschien eenmaal/maand of eens/kwartaal meer
haalbaar. Het zou jammer zijn mocht het volledig verdwijnen, Heide heeft nog zoveel te vertellen,
maar alle begrip als het toch stopt, en dan nog maar eens dank je wel voor de voorbije 100 nummers.
Annemie Meeusen, uitbaatster van De Raaf
Ik lees het krantje steeds met veel plezier en kan goed verstaan hoe tijdsintensief het moet zijn voor
jou. Alle begrip moest je kiezen voor 'n maandelijkse uitgave. Dankjewel en succes! Fijne dag en
groetjes, Annemie
Louis Verpraet, Heidestatiestraat
Beste Louis, er komt voorlopig van ons nog verhaal. Zoals al gezegd stop ik in december en januari
om teksten af te werken voor andere tijdschriften (i.v.m. natuurbehoud). Mocht jij verder gaan met
tekst, om de maand bv., nog zes maanden wil ik zeker wel meewerken!
Armand en Maddy Cattoor-Geubels
Beste Louis, met pijn in het hart vernamen wij dat u waarschijnlijk wilt stoppen met het uitgeven
van het 'Heidekrantje' zoals wij dat onder ons noemen. Wij wonen weliswaar niet meer in Heide
maar zijn toch nog steeds verknocht aan de hei-gemeente waar we meer dan 42 jaren gewoond
hebben en nog steeds met plezier regelmatig terug keren. Elke week keken wij gretig uit naar de
artikelen en verhalen die in uw uitgave verschenen en het zou ons erg plezieren als het krantje - al
was het maar om de maand - zou kunnen blijven verschijnen. Wij kunnen volle begrip opbrengen
voor de moeilijkheden dat het allemaal meebrengt maar zouden u toch veel dank verschuldigd zijn
als u ermee zou doorgaan.
Agnes Havran
Hartelijk dank voor de 99ste editie van Heide Vertelt. Ik bewonder je inzet om het toch elke zondag
stipt te versturen. Het is een grote meerwaarde voor cultuur. Op naar de 100ste en hopelijk ook nog
nadien.
Yves De Boungne, Eikenlaan
Jou initiatief wordt enorm gewaardeerd, maar ik begrijp dat dit alles veel inzet en tijd vergt. Meer
correspondenten en tweewekelijks zijn misschien suggesties. Wat het ook wordt, onze dank en
waardering voor jou inzet en initiatief.
Marleen Cornelissens
Zeker mee doorgaan, als het mogelijk is natuurlijk. Wij lezen het ook altijd met veel belangstelling.

Het is een topkrantje!
Paul Lion, Bareelstraat, correspondent
De reeks over het verleden van Sursum Corda is nog niet af (ik heb ze even stil gelegd wegens nu
even weinig tijd). Dus ga maar verder! Misschien toch eens denken aan een redactiecomité dan
moet je alles niet alleen doen….
Bruno Mens, Nieuwmoer
Andermaal hartelijk dank voor uw 'Heide vertelt'. Bijna honderd. Wat een prestatie van u, uw
medewerkers en al diegenen die een bijdrage geleverd hebben. In het bijzonder het schrijverstalent
van sommigen zoals de heren Verpraet en Overlaet. Bijdragen, vaak met een historische
achtergrond, zouden misschien wel mogen gebundeld worden. Ongeacht diegenen die een bijdrage
geleverd hebben, jullie hebben bijgedragen tot het herinneren aan het verleden van Kalmthout en
haar gehuchten. Iemand heeft ooit gezegd dat je geen toekomst hebt zonder dat je het verleden
kent. Louis, jou 'Heide vertelt' heeft een fantastische bijdrage geleverd en ik wens jou en je
medewerkers en bijdragers hartelijk te bedanken en geluk te wensen voor jullie inzet. Hoop van
harte dat dit prachtige initiatief ooit ook zijn tweehonderdste verjaardag mag vieren. Neem aan dat
vanuit het gemeentebestuur de nodige verantwoorde ondersteuning zal gegeven worden. Van
harte!
Eddy en Rita De Block, Heidestatiestraat
Heel veel interessante weetjes al kunnen lezen, het lijkt wel een geschiedenisboek te worden. En
laat ons in godsnaam volhouden om dit vieze ding te verslagen met z'n allen.
Herman Arnouts, Heidestatiestraat, voorzitter voetbalclub Heibos.
Het is een prachtig initiatief. Maar wekelijks een krantje uitbrengen lijkt mij ook veel werk. Ik kijk er
in ieder geval elke zondag naar uit en ben zo al heel wat te weten gekomen over Heide en zijn
geschiedenis.
Bob Autrique namens de bewoners van de Max Temmermanlaan
Het nummer 100 is in 't zicht. Dit blad is een unicum dat geen roemloos einde
verdient. Jij hebt het bedacht, gecreëerd, te water gelaten, ontwikkeld en steeds
verbeterd. Het heeft bekendheid verworven en het is niet meer weg te denken.
Iedereen praat erover. Iedereen kan een artikel aanbieden. Iedereen zit 's zondags
op de uitkijk. Iedereen kan repliceren. Allemaal leren we eruit en genieten we ervan.
Jij kan en mag dit niet alléén blijven runnen. Ik dacht aan een hechte samenwerking
met de diensten van de gemeente. Met de Cultuurdienst, al zie ik daar sedert 21
oktober slechts een onsamenhangend gezelschap in. Met de Kalmthoutse
Oudheidkundige kring. Met buurtorganisatie Hoplr. Met andere buurtkrantjes. Met
de middenschool. Hier staat in ieder geval een stevige fles Champagne voor je klaar!
Met oprechte felicitaties mede van de sympathisanten uit de Max Temmermanlaan
en omtrek (in ccc), (Kunstetiket op de fles van "Eugeen Van Mieghem").
Bernard De Preter, pastoor in de parochiegemeenschap Kalmthout-Essen.
Prachtig al dat werk dat je telkens verricht. Ik kan me voorstellen dat het een hele uitdaging is om
dit wekelijks te doen. Het is belangrijk voor de gemeenschap van Heide om haar geschiedenis, ook
als het allemaal digitaal gaat , te koesteren en gestalte te geven. Ik besef hoe moeilijk dat moet zijn.
Ik denk dat er zeker elke week een krantje te vullen is, maar als je dat gaat doen met een groep
mensen komt er overleg, het samen zeggen, maar ook dat is vaak een hele uitdaging met onze
overvolle agenda's. Ik hoop toch dat jullie een oplossing vinden. Is een maandelijks krantje
haalbaar? Elke oplossing is goed voor mij, ook al gaat de reeks maar tot 100 - het zijn 100
pareltjes. Proficiat voor heel je werk
Een vraag om deze zending anoniem te houden, we doen dat ook!
Louis, ik kende jou al heel lang als een bezige bij en door de jaren heen is dit blijkbaar nog niet echt
verminderd. Wat je nu de afgelopen tijd weer voor elkaar bracht mag ook weer gezien worden en
zal een zege zijn voor de toekomst. Ook onze kinderen en kleinkinderen zullen er naar kunnen
teruggrijpen. Iets wat eens digitaal is ingebracht gaat niet meer verdwijnen. Misschien is Heide nog
lang niet uitvertelt en mogen er ook wel eens pittige verhalen geschreven worden. Herinner je nog

de “koopjesgids”, zovele jaren geleden met wekelijks de rubriek “Leo en Leon”, de leeuwen die de
ingang van het gemeentehuis bewaken, met als auteur Jef Van Eeckelen. Misschien zou dit nog iets
zijn om enkele zaken op een ludieke wijze over het reilen en zeilen in Heide te brengen. Ik vind de
interviews ook wel aangenaam. De gewone man uit de straat aan het woord moet ook kunnen, ook
hij zal wel wat te vertellen hebben. Dus volhouden, als ik eens heel veel tijd heb wil ik ook wel eens
iets vertellen, maar dan ergens met ons tweetjes aan den toog, je verstaat het wel hé! Een supporter
van jou!
Jorgo Van Ginneken, Canadezenlaan
Ik ben misschien te laat voor de feedbackronde over 'Heide vertelt', maar wou toch graag even laten
weten dat ik het persoonlijk enorm apprecieer. Het geeft een platform voor zowel interessante
verhalen, lokale geschiedenis en actualiteit. Ik vind het van grote maatschappelijke waarde om deze
zaken te documenteren en kijk er wekelijks naar uit. Ik kan mij wel voorstellen dat het veel tijd vraagt
om in de huidige frequentie uit te brengen en misschien is een 2-wekelijkse uitgave beter haalbaar?
Daarnaast nog een suggestie: zou het krantje evt. ook gedeeld kunnen worden in de Facebook
pagina, zoals 'Ge zijt van Kalmthout' en/of 'Ge zijt van Kalmthout als ge...'? Dat kan misschien nog
meer mensen bereiken die geïnteresseerd zouden kunnen zijn. In ieder geval veel dank aan iedereen
die aan de afgelopen 99 edities al bijgedragen heeft!
Alfons De Bock, Kapellen
Geachte Heer, ik zou het zeer op prijs stellen om “Heide vertelt… “ VIA MAIL TE ONTVANGEN op
mijn adres. Mijn jeugd in Heide-Kapellenbos begon in 1949. Ik liep er school in de jongens-StJozefschool, eerst in de barakken , begonnen bij meester Overlaet (1+2). Aan die barakken heb ik
wel wat herinneringen….Tijdens de 2-jarige voorbereiding van de Plechtige communie en Vormsel
werd ik aangesteld door de hoofdonderwijzer om voor 8.00 uur ’s morgens de kolenkachel te gaan
aansteken in dat donkere, verlaten gebouw…, een vertrouwenskwestie voor een jongen van 10 jaar.
Nu denk ik soms dat het een geluk was dat het kot nooit is afgebrand… Heel de cyclus lager
onderwijs vervolgde bij meester Janssens (3+4) en meester Gommeren (5+6). In het laatste jaar
hebben wij de verhuis naar de nieuwe jongensschool in de Max Temmermanlaan uitgevoerd met
kruiwagens en karretjes…Van mijn schooltijd in de jaren 50 kan ik een boekje samenstellen….en
herken ik enkele van uw reeds verschenen vertellingen, onder andere van Frans Overlaet, een
buurjongen van toen. Toen ik trouwde met Monique Pyl, (1967) gingen wij eerst wonen in de
Canadezenlaan nr 16. Toen wij 2 jaar later de gelukkige ouders werden van een tweeling werd dat
huisje te klein en zijn we helaas weggetrokken naar Kapellen (1973) Maar steeds zijn wij blijven op
en neer gaan naar Heide, onze biotoop. Wij zongen in het GMK-koor van Jan Alen, ik heb de eerste
optredens en de 1ste Kerstnacht op het doksaal nog gedirigeerd …..sedert 1968. En toen het koor 49
jaar later werd opgedoekt nam ik ook nog het secretariaat waar… Heel toevallig nam ik kennis van
uw noeste arbeid met de vertellingen en ben wekenlang op zoek geweest om uw mailadres te
vinden, eindelijk gelukt...

Mijn vader (vervolg)
In deze 100ste uitgave maak ik graag wat meer plaats voor Louis
Verpraet, de man die een groot deel van dit krantje voor zijn
rekening nam. Geschiedenis, dat zeker, maar ook verhalen die
nog niet gekend waren en nu geschreven zijn voor de
eeuwigheid. Het past hierbij om ook zijn echtgenote Iréne in de
bloemekes te zetten. Zij stond al die tijd in voor het uittypen van
de verhalen die Louis in zijn geheugen had en graag met jullie
wilde delen! Dus hier het vervolg op “mijn vader”: Het Duitse
leger stond al langer te drummen om Nederland, België en het
Groot Hertogdom Luxemburg binnen te vallen en te veroveren.
Op 10 mei 1940 was het dan zover: vanaf nu was ons kleine
landje in oorlog. Mijn vader en zijn collega’s hadden blijkbaar
op eerdere vergaderingen al beslist wat er moest gebeuren als
het oorlog zou worden. Zo wisten zij perfect welke steden zij

moesten aandoen bij een mogelijke vlucht en ook kende hij en de anderen de punten waar zij
elkander konden treffen, want, zij hadden wel de opdracht gekregen om samen te blijven. Hoe zij
toen met elkaar communiceerden weet ik niet, gsm’s waren nog niet uitgevonden. De acht collega’s
van mijn vader en hijzelf moesten geen soldaat worden, maar hadden wel de opdracht gekregen
samen te blijven. Lees mee hoe dit alles te werk ging. Het eerste verzamelpunt was Brussel. Op 12
mei reden we gepakt en gezakt met de fiets naar Kapellen, waar de ouders van mijn moeder
woonden en ook haar jongere broer die er bakker was. Hier lieten we onze fiets staan en begon
onze tocht. We belandden eerst in Gent bij familie van mijn vader. Daar bleek dat Oostende de
nieuwe bestemming was. ’s Avonds kwamen we er aan, van de acht collega’s waren er drie niet op
het appel. Wie er wel waren: mijn vader uiteraard met zijn gezin, zijn collega uit Mechelen met
vrouw en dochter, twee alleenstaande Brusselaars en een Waal uit Verviers met vrouw en dochter.
Zij waren ons gezelschap gedurende de hele vluchtperiode. De volgende dag was Duinkerke het
doel. In ons land was het vervoer met tram en trein nog gelukt, maar aan de Franse grens liep alle
vervoer in de soep. De vluchtelingen werden langs secundaire wegen geleid. De hoofdwegen
werden gebruikt voor het vervoer van militairen. De weg vragen
was niet nodig: het was voldoende de mensenstroom te volgen.
Toch had het lopen langs die secundaire wegen een voordeel: door
het zonnige warme weer stonden de bermen langs de weg in volle
bloei en dat in vele kleuren (ik genoot ervan!). Het volgende doel
was Duinkerke, waar een Belgisch passagierschip lag waarmee de
vrouwen en kinderen van staatsambtenaren naar Dieppe gebracht
zouden worden. Het schip kwam er nooit aan, het voer
onmiddellijk naar een Engelse haven. Mijn vader en zijn collega’s
besloten om allemaal samen te blijven. Toen wij een vijftal
kilometer voorbij Duinkerke waren werd de stad voor het eerst
gebombardeerd: een munitiefabriek in de buurt van de stad werd geraakt en een enorme zwarte
wolk verduisterde de blauwe zonnige hemel. Een leuke gebeurtenis bij alle miserie was het
volgende: we rustten eens een keer uit in een boomgaard bij een boerderij en de boer stond erbij.
Toen mijn vader een grappig verhaal vertelde, schoot iedereen in de lach, maar ook de boer lachte
mee! Hier werd nog Vlaams gesproken, in de kerk werd in het Frans en Vlaams gepreekt. We waren
nog in Frans Vlaanderen. Op een andere keer, toen we een slaapplaats aan het zoeken waren,
herkende de boer de collega uit Verviers. Zij hadden in de vorige oorlog in hetzelfde
krijgsgevangenkamp gezeten. Daar moest op gedronken worden! Voor de kinderen was er niets
voorzien. De koeien stonden buiten en we kregen een dik pak vers stro om in te slapen. De volgende
dag moesten we Abbeville zien te bereiken, maar de Duitsers waren ons voor. Hier stopte de vlucht.
De Engelsen reden met alles wat zij nog hadden kunnen redden naar Boulogne, één van de drie
havens langs waar zij konden ontsnappen. De twee andere waren Calais en Duinkerke. Het Franse
leger moest deze aftocht dekken. In het dorp “Samer” zaten we ook weer in een stal bij een boer.
Toen brak de hel los: suizende en exploderende
bommen, artillerievuur langs alle kanten begeleid
door mitrailleurs en geweren die knalden. Twee
dagen lang bleef iedereen in de stal zonder buiten
te komen. Toen werd het doodstil… onze groep
was door deze situatie gesplitst, maar nu
gebeurde er een herschikking. Het Comité van
Toezicht had een hele stal voor zich alleen en een
verhoogd gedeelte om in vers stro te slapen. Zij
gingen ook alle dagen bij de boer naar de radio
luisteren. Toen Koning Leopold III zich overgaf na
achttien dagen strijd tegen een overmachtige vijand die veel modernere wapens ter beschikking
had, werden wij uitgescholden voor “boches”. Onze Belgische frank was twee Franse franken waard,
maar van toen af rekenden de Franse boeren één Belgische frank voor één Franse. Een week later

ging ook het Franse leger door de knieën. Overal langs de weg lagen stapels helmen en geweren.
De Duitsers hingen overal waarschuwingsborden dat de krijgsgevangenen op de hoofdwegen
moesten blijven. De volgende dagen zagen we lange rijen Franse krijgsgevangenen voorbij stappen.
Nu werd het tijd om aan “terug naar huis” gaan te denken. En we hadden geluk. In een schuur bij
een boerderij lagen enkele tientallen rollen met bedrukte stof uit een Gentse weverij. Mijn vader
als Gentenaar maakte een akkoord met de chauffeur, die met een grote overdekte camion die rollen
kwam ophalen. De volgende dag zaten we gepakt en gezakt voor die rollen, samen met nog enkele
andere gezinnen. We reden zigzag door Frans Vlaanderen, omheen de kleine stadjes die volledig in
puin lagen. ’s Avonds kwamen wij in Ploegsteert aan. Op de zijkant van de camion stond “Belgische
Fleuchtlingen”. Wat een ontvangst viel ons daar te beurt in dat hotel van Ploegsteert! Voor de
eerste keer in drie weken konden wij ons volledig wassen en het avondmaal was een feestmaal. Stel
u voor: in drie weken tijd geen aardappel gezien en nu…een bord met biefstuk en frietjes, versierd
met salade tomaten en mayonaise. Voor ons een koninklijk maal! En slapen in een echt bed met
propere witte lakens, ongelooflijk! En geloof het of geloof het niet: we moesten hiervoor niets
betalen. De volgende dag reden we naar Gent Dampoort, hier vertrokken regelmatig Duitse
legercamions naar Antwerpen. De Brusselse en de Waalse collega’s namen hier hartelijk afscheid en
reden met de trein verder. Mijn vader en zijn Mechelse collega maakten liever gebruik van het
vervoer van het Duitse leger. De Duitse soldaten lieten telkens een dertigtal mensen opstappen, na
ongeveer één uur wachten, waren wij
aan de beurt. We reden recht naar
linkeroever en reden over de Schelde via
een pontonbrug. De eindhalte was aan
“het Steen”. Hier scheidden onze wegen:
wij reden met de tram naar Kapellen en
mijn vaders collega met zijn gezin nam de
trein naar Mechelen. En wat nu verder
met mijn vader? Hij bleef politioneel
werk doen, nog wel in burger maar
zonder wapen. Hij had wel een heel pak
Duitse vergunningen op zak, waaronder de toelating ‘s nachts buiten te mogen zijn. Hij mocht in de
Antwerpse haven komen en ook in het spergebied aan de Belgische kust. Hij was betrokken bij
speciale opdrachten. Zo was er een grote Franse firma, Air liquide, die grote ronde stalen flessen
leverde, waarin zuurstof, acetyleen en andere gassen zaten, die bij de staalverwerking gebruikt
werden. Deze firma werkte niet voor de Duitsers, maar een gelijkaardige firma die dat wel deed,
maakte ook gebruik van bovenstaande flessen omdat ze er te kort kwamen. Vaders onderzoeken
wezen uit dat het hier om diefstal van materiaal ging en met deze PV (Proces verbaal) kon de
benadeelde firma na de oorlog schadevergoeding vragen, door aan te tonen dat de gebruikte flessen
niet door hen geleverd waren. In verband met dit onderzoek moest hij verschillende malen naar
Parijs. Dan moest hij zich iedere keer bij de Sicherheitsdienst gaan aanmelden. Elke maal ontmoette
hij daar de Heer Pairon, de latere burgemeester van Kalmthout. Mijn vader zag wel dat hij familiair
omging met de hogere Duitse officieren. Om deze reden was Pairon wel bang voor mijne pa, want
na de oorlog had hij een dossier van economische collaborateur. Ook Carlier had er zo één, en in
Kalmthout en Essen kende mijn vader verschillende mensen die zo’n dossier hadden. Zij werden
bewaard in de burelen van de A.M.I., waar ook de burelen van de scheepvaartlijn naar Congo en de
verzekeringen ondergebracht waren. In 1945 sloeg er een V2 in op dit gebouw en alle dossiers
werden vernield. Een grote meevaller voor Pairon en soortgenoten. Mijn vader vertelde weinig of
niets over zijn werk. In 1943 schoten mijn broer en ik rond zes uur ’s morgens wakker en hoorden
een onbekende mannenstem, wij naar de badkamer en ons vlug aangekleed. En ja, er zat een
struise, vreemde man aan tafel. Mijn moeder vertelde dat hij een Amerikaanse vliegenier was, die
boven Roosendaal afgeschoten was. Hij was een schutter die in de staartkoepel zat. Hij kwam uit
Chicago en was zeeman met vaart op Hamburg. Hij sprak enkele woorden Duits en was vanuit
Achtmaal naar hier gebracht door meulder Louis Boden. Hij droeg reeds burgerkleding en een rode

zakdoek met witte bollen hing half uit zijn zak. Om zeven uur vertrok mijn vader met de fiets samen
met de vliegenier, die ongeveer tien meter achter hem reed. Om dat uur mochten gewone burgers
ook buiten komen. Over hoe het verder
afgelopen is, daarover heb ik nooit iets
gehoord. In Antwerpen werd er een man
opgepakt, wiens moeder een joodse vrouw
was. Hij werd verplicht om naar de
Dossinkazerne van Mechelen te gaan. Deze
man pratikeerde niet, maar toch werd hij
met vele anderen in goederenwagens
gestopt om naar Duitsland vervoerd te
worden. Hitler wilde alleen mensen met
zuiver Arisch bloed. Het was donker…een van
de medepassagiers wist de sluiting van de
deur los te krijgen en die deur schoof open.
Een vijftal mannen waagden de sprong en zo ook de hoger vernoemde man. Zij reden tussen
Mechelen en Leuven tegen een snelheid van vijftig kilometer per uur. Onze man hield er alleen een
ontwrichte schouder aan over. Hij liep naar een woning waar licht brandde en werd door deze
mensen geholpen. Hij kon telefonisch zijn vrouw verwittigen. Zij was een Gentse en woonde al
verschillende jaren in Antwerpen in de buurt van het bureau van mijn vader en hoe bestaat het: ze
herkende mijn vader. Hij kon de man een valse identiteitskaart bezorgen en een rantsoenkaart
waarmee hij zegels kon krijgen voor de nodige levensmiddelen. Deze dienst werd geleverd door een
klooster in Anderlecht behorend tot de stichting van Scheppers. Tot kort na de oorlog bezaten zij
het domein “het Starrenhof” in Kapellen. Ook andere mensen heeft mijn vader op deze wijze
geholpen. Meestal waren zij lid van Fideliokernen. Eind 1940 stuurden de Duitsers, de Nederlandse
en de Vlaamse krijgsgevangenen naar huis. Waarom wist niemand. Dacht de “Führer” misschien dat
ze potentiële oostfrontstrijders zouden worden? In Brussel was tachtig procent van de soldaten
Vlaams sprekend. Eén ervan was Van den Boeynants, de latere voorzitter van
de Franstalige C.V.P. Uit de reserveofficieren en de onderofficieren van de
teruggekeerde soldaten ontstonden er weerstandskernen, Fidelio genaamd,
met Koning Leopold III als bevelhebber. Op het einde van de oorlog zat er twee
maanden lang een socialistische volksvertegenwoordiger bij ons
ondergedoken. Deze heer Liebaers was lid van de Raad van beheer van de
NMBS. Hij heeft in de oorlog een tweehonderdtal jonge manne als tijdelijke
werkkracht aangenomen. Zo moesten zij niet naar Duitsland. Ook mijn vader
heeft een tiental jongeren kunnen aanbrengen. Na de oorlog werd vader in
“het Staatsblad” vermeld voor een medaille. Hij moest ze zelf betalen en hij is
ze nooit gaan halen. Na de oorlog werd hij door het ministerie van financiën tijdelijk in de dienst
recuperatie opgenomen. Zijn taak bestond er in om, alles wat de bezetter hier gestolen en opgeëist
had, terug aan de rechtmatige eigenaars te bezorgen. Hij heeft in die functie aan een landbouwer
uit Brecht zijn kar en paard terug kunnen bezorgen evenals als de auto van een inwoner van Heide.
Alle voertuigen, die de Duitsers opgeëist hadden, hadden ze bij gebrek aan benzine moeten achter
laten. Zij werden bijeengebracht op een enorme grote weide ten zuiden van Antwerpen. Vader
vroeg hiervoor bewaking aan maar kon die niet krijgen, met als gevolg dat heel wat garagisten en
ook gewone burgers de gepaste onderdelen die zij nodig hadden om hun wagen te herstellen, daar
kwamen zoeken. Het resultaat was dat de eigenaar zijn auto die daar terecht gekomen was soms
als een wrak terugvond. In de buurt van Turnhout was er een garagist die alle wagens langs de weg
geparkeerd ophaalde, oplapte en weer verkocht. Dit was zuivere diefstal. Niemand van het team
kreeg de man te pakken. Mijn vader werd er op afgestuurd. Zeven uur lang ondervroeg hij hem
zonder eten of drinken. Vader had daarenboven een heel sterk geheugen, wat maakte dat de
garagist zichzelf klem zette en het PV tekende dat mijn vader opgesteld had. De garagist bood hem
driehonderdduizend Belgische franken aan om het P.V te vernietigen. Maar daar had vader geen

oren naar, hij weigerde halsstarrig. Bij zijn aankomst op zijn bureau in Antwerpen zat de garagist
daar reeds te wachten, maar hij ving bot en werd veroordeeld. Hij ging echter steeds in beroep en
uiteindelijk volgde in Brussel de ultieme uitspraak: hij werd vrijgesproken! Hij had twee
volksvertegenwoordigers als advocaat en zijn zoon was als weerstander gefusilleerd. Daar had hij
wel niets mee te maken gehad, maar er werd toch een verhaal van waarom rond gesponnen. Mijn
vader heeft daar een zware psychologische klop van gekregen; hij vond dat zijn onkreukbaarheid
geschonden was. Toch bleef hij “de onkreukbare” politieman. Twee diefstallen heeft hij echter nooit
kunnen oplossen. In het afgesloten havengebied werd een locomotief gestolen en op het
Albertkanaal een lichter. Hiervan heeft hij nooit een spoor kunnen vinden. Toen de Canadezen nog
niet in Heide gesetteld waren gingen we vijf dagen naar Kapellen
naar onze familie. Bij ons in Heide was het “niemandsland” en dat
vertrouwde mijn vader niet. Bij onze thuiskomst merkten we dat er
bij ons ingebroken was. Volgens de buren door de leden van de
groep Colson. De volgende dag kwam vader twee burgers tegen met
een stootkar, waarop schilderijen lagen. Zij beweerden
weerstanders te zijn. Een PV voor inbraak zat er wel in, want de
schilderijen waren afkomstig uit “le Nid d’Aiglon”,een Franstalige
school, die onder de oorlog gesloten was en nog is. Onder alle koren
is er kaf, dat moet gezegd. Colson en zijn groep hebben een
fantastisch wapenfeit gepleegd met de inname van een
onbeschadigde haven. Veel later vertelde mijn vader dat een lid van
de “Zwaantjes” voor hem op de knieën gezeten heeft, wat hij
uitgespookt had en wat het antwoord van mijn vader was weet ik
niet. Hij vertelde ook dat er in een klein kempisch stadje een leider van de lokale brigade gehuldigd
en gedecoreerd werd, maar de volgende dag stond mijn vader aan zijn deur met een PV voor het
stelen van een zeer grote hoeveelheid benzine van de geallieerden. Ongeveer een tweehonderdtal
PV’s heeft hij uitgeschreven aan personen die beweerden lid te zijn van de weerstand. Zij kregen
maximum een gevangenisstraf van twee jaar. Daarna kwam de wet Lejeune, een straf van twee jaar
of minder werd geseponeerd, de daders kregen een blanco strafregister. Vader kreeg een
kakiuniform om in Duitsland op verkenning te kunnen gaan. Dit heeft echter niet mogen zijn, door
een zwaar verkeersongeval waren zijn hersens zo beschadigd dat hij zes maanden later overleden
is op Kerstdag 1950. Hij was een politieman in hart en nieren. In 1948 of 1949 werd hij nog
uitgenodigd om lid te worden van de Veiligheid van de staat. Na enkele weken van intens nadenken,
heeft hij dit niet gedaan.
(bijdrage van Louis Verpraet met foto’s van: Louis als gids in de Heide, de hoofdkerk van Dieppe, een
dorpszicht van het Franse Samer, de pontonbrug over de Schelde, de Dossin-kazerne in Mechelen, het logo
van Fidelio (witte brigade) en het beeld van Eugene Colson op het Heidestatieplein)

En ons krantje “hoe gaat het nu verder”?
Wel beste lezers, we doen zeker nog even verder, alvast tot 27 maart, de dag
dat het zomeruur opnieuw zijn intrede doet. Daar zijn twee goede redenen
voor: 1°-verschillende correspondenten beloofden ons de komende weken
interessante teksten te bezorgen; 2°-spijtig genoeg worden we weer in een
mindere periode gedumpt, de corona is nog niet voorbij. Neem daar dan nog
de donkere dagen bij die zich nu met rasse schreden aandienen en je hebt
alle ingrediënten om er voor zorgen dat mensen die wat eenzamer zijn een
moeilijke periode tegemoet gaan. Het was ons opzet in maart 2020, toen het
krantje het levenslicht zag, om mensen het wat aangenamer te maken tijdens
de corona-periode. Niemand had toen een vermoeden dat het zo lang zou
duren. Daarom heb ik het besluit genomen nog even op een zelfde frequentie
verder te gaan, alvast tot de lentemaand. Zo zal je elke zondagmorgen het krantje weer in jou
digitale brievenbus vinden. Ook over de periode daarna heb ik al flink nagedacht en goed geluisterd

naar de verschillende reacties. Verschillende lezers gaven hun mening schriftelijk, waarvoor dank,
maar nog meer mensen spraken mij de voorbije weken aan. Uit deze gesprekken kan ik alleen maar
afleiden dat het krantje wordt “gesmaakt”. Wat mij echter nog meer opvalt is dat mensen verhalen
beginnen te vertellen, zelfs heel interessante, maar het niet op papier willen of durven zetten.
Reacties van “ja maar, schrijven kan ik niet” of “ik zal dat wel eens doen”, heb ik veel gehoord. Ik
heb zeker een aantal zaken onthouden en zal ongetwijfeld wel eens een interview afnemen zodat
dergelijke verhalen ook voor de toekomst bewaard blijven! Maar hier moet je echt niet op wachten,
heb je een verhaal, ook al is je pen niet altijd je beste wapen, bezorg het mij. Wij maken er zeker
een mooi verhaal van. Ook foto’s kunnen waardevol zijn voor de toekomst, ongetwijfeld liggen
dergelijke exemplaren nog netjes opgeborgen in de ene of andere schuif wachtende op wat de
erfgenamen er later mee gaan doen. Bezorg ze mij, wij scannen ze in en bezorgen ze jou terug. Ook
als je iets te vieren hebt, al is het in familieverband, bezorg ons de nodige informatie en wij doen er
iets mee!
Voor ons wel, maar niet voor de jeugd!
Wat we de afgelopen dagen ook veel
hoorden: “een fantastisch blad voor onze
generatie maar niet voor onze jeugd”.
Misschien klopt dit wel een beetje en mogen
wij niet vergeten dat de jeugd een bijzonder
groot deel van onze gemeenschap is. Maar
ook
daar
hanteren
we
hetzelfde
uitgangspunt:
vertel
ons
verhalen,
aankondigingen, gebeurtenissen en wij doen
er iets mee. Waarom eens geen verhaal over
een kamp bij de Scouts, een speelnamiddag
bij de Chiro, een uitgangsavond in de Oude Withoef, een voetbaltraining, een jeugdige sporter in de
kijker, enz…. Ook hier dezelfde boodschap, “maak het ons over en wij doen er iets mee”! En dan
ten slotte nog een oproep naar het verenigingsleven. Ook hier weer dat zelfde verhaal, maak de
informatie tijdig over en wij publiceren.

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 48 van 29 november tot 5 december
Van 1 tot 21 december korten de dagen 20 minuten.
Van 21 tot 31 december lengen de dagen 4 minuten.
We gaan van de “slachtmaand” naar de “donkere maand”
Op 30 november, Sint-Andries
Patroon van de vissers, textielarbeiders en de touwslagers.
Deze dag is tevens een merkeldag (laatste van het jaar) waarbij de
volgende weerspreuk hoort: “Als Sint-Andries onder sneeuw moet
bukken, zal het volgend jaar geen koren lukken”.
Op 1 december, Sint-Elooi patroon van de metaalbewerkers.
Hij is patroon van alle ambachtslieden die met een hamer werken.
Zijn feestdag op 1 december wordt ook “koude Elooi” genoemd.
“Als Sint-Eligius met ijs begint, Wil hij drie maanden dat tot vriend”.
Op 4 december, H. Barbara patrones van de mijnwerkers en ook van de
brandweer. “Als Sinte-Barbara wil, staat de vriezeman stil”. De winter
staat nu echt wel voor de deur, want de zes “donkere weken” beginnen: drie weken voor en drie
weken na Kerstmis. In Vlaanderen zegt men over de lengte van de dagen in die periode: “De dagen
gaan open en toe”.

330 bomen extra in het geboortebos!
Aan de Smidse vijvers in Nieuwmoer
werden vorige zondag 330 nieuwe bomen
aangeplant. Dit gebeurde door alle
Kalmthoutse kinderen die in 2019 en 2020
geboren werden. De kinderen kregen de
hulp van hun ouders, grootouders en
familieleden. Stilaan maar zeker groeit er zo
in de wijk Nieuwmoer al een heel bos, al
enkele jaren organiseert de gemeente deze
boomplanting. Door corona waren het nu
wel extra veel bomen gezien het over twee
geboortejaren ging. In 2019 werden er 173
Kalmthoutse kinderen geboren en in 2020
waren het er 157. De jeugdraad en de
milieudienst zorgden ervoor dat het een gezellige bijeenkomst werd voor de ouders en familieleden.
Zij trakteerden met erwtensoep, chocomelk en jenever. Naast een oorkonde was er ook een plant
voorzien, een blauwe spirea, die de ouders in hun tuin konden planten.

Koop nu “Kalmthout in Beelekes II”
Vorige week vrijdag werd in het Arboretum in
aanwezigheid van de pers en genodigden het nieuwe
album van Jan Francken voorgesteld. Kalmthout in
Beelekes II is opnieuw een prachtuitgave geworden. Een
stukje geschiedenis, en nostalgie voor velen, haalt mooie
herinneringen op! Er is ook een tentoonstelling aan
gekoppeld die nog tot en met vandaag te bezoeken is in
het Arboretum tussen 10u en 17u. Het je interesse in dit
boek dan kan
je dat daar ook
aankopen!

“Heide vertelt” is een tijdelijke uitgave, gestart als BIN-initiatief tijdens de coronaperiode. Verschijnt wekelijks digitaal op
zondagmorgen.
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat
58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81).
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen
via de website www.binkalmthout.be

