
 

 

 

2 jaar geleden, op 6 april 2020, schreven we dit! 
Inleiding: 

Wij hebben vorige week dit initiatief genomen om tijdens deze 

quarantaineperiode onze mensen, vooral zij die in éénzaamheid 

leven en wel eens nood hebben aan afleiding, afwisseling, 

leesgenot, enz., een hart onder de riem te steken. We moeten er 

vanuit gaan dat niet alle bejaarden of alleenstaanden de sociale 

media gebruiken en op die manier alles kunnen volgen. Zij 

grijpen eerder nog naar een andere vorm van informatie:  de 

krant, een brief, enz… Tijdens de komende periode zal deze 

nieuwsbrief telkens op maandag en donderdag verschijnen. Wij 

hebben de vraag gesteld aan vele mensen van Heide om hieraan 

mee te werken 

Buurtkoffie in Dennendael 
Op dinsdag 12 april om 12.00 uur organiseren de buren in Dennendael een 

Paaslunch. Wij willen die dag de buren op zijn “paasbest” ontvangen en 

verwennen. Om praktische redenen vragen de organisatoren  wij  om op 

voorhand te melden of je wil deelnemen via een van de volgende kanalen: 

- email: dennendaelbuurtkoffie@gmail.com 
- GSM: 0483 047 517  

Bovendien vragen zij om een bijdrage van 5 euro te voldoen tijdens  de 

Buurtkoffie van 29 maart  of in de brievenbus van Middendreef n° 6 te deponeren 

(met vermelding van jullie naam). Zij hopen op verschillende deelnemers, ook 

mensen van buiten de wijk Dennendael zijn welkom! 

Volgend weekend: de gezelligste Lentebar van Heide! 

Het komende weekend is het feest op het Heidestatieplein. De 44ste 
scoutsgroep Sint-Maarten organiseert er drie dagen lang een 
lentebar. Vrijdag en zaterdag kan je er terecht in “bar 44ste” om er 
te genieten en zo de jeugdvereniging te steunen. De 
aantrekkelijkste promo’s, het meest delicieuze eten, de zwaarste 
biertjes, de zwoelste deuntjes maar vooral zeer veel gezelligheid. 
Op 8 april worden Duvel en bitterballen gepromoot en op 9 april zijn 
wijn en nacho’s de promo’s! Zondag 10 april wordt de omgeving van 
het Heidestatieplein omgetoverd naar een avonturenpark. 
Voor alle kinderen, jong en oud, is het tijd om de wonderen van de 
boerderij te komen ontdekken! Kom zeker mee spelen op het grote 
springkasteel, eet superlekkere hapjes, laat je schminken als het 
mooiste varkentje of het schattigste schaapje, ga zo snel als een 
paard op onze deadride of race met de bakfiets naar de andere kant 
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van de wei! Waag ook een sprong in het diepe vanaf de pamperpaal. 
Kom en ontdek deze leuke namiddag voor jong en oud en verbreek 
eeuwenoude records bij het bakken stapelen. Voor de mama’s en 
papa’s die liever niet in de modder spelen is er een terras waar ze 
gezellig iets kunnen drinken en luisteren naar livemuziek, waarvoor 
we ook dit jaar enkele mooie namen hebben kunnen strikken. In 
aanloop naar de Adventure Planet is er ook een tekenwedstrijd. 
Maak van de kleurplaat (te downloaden op de website 
www.44ste.be  op de achterkant jouw eigen kunstwerk, of maak zelf je eigen tekening en lever hem 
op 10 april (voor 16uur) in op de Adventure Planet. Misschien wordt jij wel één van de winnaars en 
krijg je een mooie prijs! Kortom, dit wordt ongetwijfeld een superleuke dag en hopelijk zijn jullie er 
ook bij! tot dan, de leiding van Scouts 44ste Sint-Maarten Heide 

Een Engelse filmhandelaar in Heide! 
De villa’s “Flora Rosa” en “Félicie Hélène” in de Leopoldstraat komen aan bod in “het Joodse verleden 

van Kalmthout” van Marleen Van Landeghem. Vandaag zijn de twee villa’s nog steeds te 

bewonderen. Danny Mathysen schreef er een verhaal over: 

In de zomer van 1920 arriveerde de Engelse filmhandelaar Leonard Francis Wood in Antwerpen 

alwaar hij zich vestigde in de Vestingstraat te midden van de Antwerpse diamantwijk nabij de 

Middenstatie van Antwerpen. Toen hij in Antwerpen aankwam gaf hij midden oktober 1920 aan niet 

langer dan 6 maanden te zullen verblijven in Antwerpen en was hij nog ongehuwd. Uit het 

vreemdelingendossier van Antwerpen kan opgemaakt worden dat Leonard Wood vanaf eind 1920 

zijn intrek had genomen in 

villa “Félicie Hélène” in Heide 

en dat hij intussen ook 

gehuwd was met Agnes 

Mary Stoddart. Vanaf 1922 

tot eind september 1923 

werd villa “Félicie Hélène” 

officieel als buitenverblijf 

geregistreerd in het 

bevolkingsregister van 

Calmpthout door het 

Engelse koppel Leonard 

Francis Wood en Agnes Mary 

Stoddart. Het koppel behield 

hun hoofdverblijfplaats in 

het Engelse Nunthorpe. Leonard Wood was ingenieur van opleiding en had na de Groote Oorlog 

gekozen voor een carrière in de booming business van dat moment: de filmhandel. Wellicht bracht 

de filmhandel het koppel geen windeieren want ze bleven voor langere tijd in België wonen en 

werken. Na hun doortocht in Heide verhuisde het koppel in september 1923 naar Ukkel, wat 

ongetwijfeld een handigere locatie was voor een filmhandelaar, nabij de Brusselse grootstad. 

Leonard en Agnes hadden ongeveer dezelfde leeftijd als Paul Steinmann en Lucy Martroye van het 

Phoenix-park en werden door hen regelmatig uitgenodigd voor een etentje in het Phoenix-park. Het 

is niet geweten of de beide echtparen elkaar al tijdens de eerste wereldoorlog in Engeland hadden 

leren kennen toen Paul en Lucy uitgeweken waren naar Tranmere bij Liverpool, of dat ze elkaar pas 

leerden kennen in Heide. Dat laatste zou niet onlogisch zijn aangezien beide echtparen ongeveer 

gelijktijdig in Heide neerstreken als nieuwe bewoners. Leonard Wood was een van de vele 

Kalmthoutse getuigen tijdens het assisenproces naar aanleiding van de moord in het Phoenix-park. 
 

http://www.44ste.be/


Plantendag in het Arboretum! 
Op zondag 10 april 2022 tussen 10 en 17 uur is er opnieuw een plantendag in het Kalmthoutse 
Arboretum. Wil je een border aanplanten, je bloembakken vullen of zoek je bijzondere groenten 
voor je moestuin? Op één dag kun je er shoppen bij de allerbeste kwekerijen van België en 
Nederland in het prachtige kader van de arboretumtuin. Steeds zijn de plantendagen van Arboretum 
Kalmthout trouw gebleven aan hun originele opzet: een unieke mix van liefhebber-verzamelaars en 
professionele kwekerijen waar met een hart voor botanische bijzonderheden, uitsluitend 
tuinplanten verkocht worden. Je vindt er standen met 
lentebloeiers, éénjarigen en vaste planten, kruiden, 
kleinfruit maar ook bomen en struiken. Je krijgt ook 
massa’s praktische tips en professioneel advies. Voor 
elke tuin, gevel, terras of vensterbank valt er wel een 
aanwinst te ontdekken – en minstens één om mee naar 
huis te nemen. Na het betalen van de inkomprijs heeft 
iedereen ook toegang tot de bijzonder mooie 
plantentuin van het Arboretum zelf, met de vele 
voorjaarsbloeiers. 

Kalmthoutenaren opstandig tijdens Frans bewind (1795-1815)? 
In 1947 schreef Dèsiré Boen, een oud schepen van de gemeente Kalmthout (toen 86 jaar oud) een 
bijdrage onder de titel “Calmpthout, 20 jaar onder Fransch bewind”.  Ons oog viel op een passage 
welke ging over de weerspannige houding van het gemeentebestuur en zijn inwoners, lees maar 
mee: (tekst omgezet van het oud Nederlands) 

Alhoewel Franse onderdanen geworden, 
toonden de Kalmthoutenaren zich maar 
weinig onderdanig; ze waren dit maar op het 
nippertje, wanneer er niet meer anders aan 
uit te komen was. Al wie, zoals wij, de 
verslagen en de briefwisseling gehouden 
tussen de Municipaliteit en de Perfect van het 
Departement van de Twee Neten, heeft 
kunnen inzien, zal wel dezelfde overtuiging 
hebben opgedaan, dat zo min onze bevolking 
als de hoofden van het bestuur van onze 
gemeente, zich leenden tot de minste 
toegeving, waar het mogelijk was tegen de 
bevelen van het Republikeinse opperbevel in 
te gaan. Weliswaar hadden zij zich te 
onderwerpen aan de wetten van de Franse 
Republiek, doch op elk ander gebied staken zij 
stokken in het wiel; wij halen hier een paar 
gevallen aan die daarvan getuigen. Wij 
vonden in het archief, betrekking hebbende 
op de periode 1795-1815, zeer talrijke 
bedelbrieven uitgaande van de Prefect, 

waaraan binnen bepaalde tijd gevolg moest gegeven worden; het is in het oog springend dat hieraan 
bijna nooit werd voldaan. Men treft zelden een geval aan waarvoor geen oproepingsbrief moest 
toegezonden worden; slechts onder bedreiging van dwang of toezending van commissarissen 
werden de bevelen van onze meesters uitgevoerd. En wanneer er door het Staatsbestuur of door 
de Prefect een oproep gedaan werd, hetzij tot vrijwillige dienstneming, hetzij tot het bijwonen van 
de verkiezingen, een Te Deum of enige andere gelegenheid, dan bood zich geen sterveling aan. Dit 
was onder andere het geval bij gelegenheid van het Nationaal feest dat plaats moest hebben op 10 



germinal jaar IV (30 maart 1796). De Municipaliteit (gemeenteraad) kreeg bevel de inwoners daarop 
uit te nodigen. Een bijzondere zitting werd belegd om daarover te beraadslagen. Volgend besluit 
werd genomen: 
“”Op heden desen 9 germinal 4de jaar der Fransche Republique hebben wij ondergeteekende 
minicipaele van ’t Canton van Calmpthout ons vergadert ten huyse der gemeynte ende aldaer 
geresolveert op heden met kleppen der klocke te doen herpubliceren den arrêté van 5 germinal 4de 
jaar der Fransche Republiecke en bij kerckgebod te doen aankondigen, dat op 10 gerninal zal 
gehouden worden de nationale feeste””. Get. G. Goossens, agt.nat, Corn.Jan Dries, Peeter Spruyt, 
Adri.Geerts, Peeter Aerden, off. Municipals. 
Het verslag dat over het wel of niet lukken van dat feest werd ingeboekt door de Municipaliteit luidt, 
dat er niet tegenstaande de openbare uitnodiging, niemand zich heeft aangeboden om het feest bij 
te wonen. Al het klokkengelui had dus tot niets gediend en hieruit mag men eens te meer afleiden, 
welke de gevoelens waren van onze dorpelingen tegenover deze veroveraars. 

Uit de oude doos: Wintersporten in Heide! 

 
Vele jaren was het organiseren van de Wintersporten in Heide-Kalmthout een begrip. Het begon 
allemaal in 1956. Het sportgebeuren op zondagmorgen had vele jaren plaats aan de Oude Withoef 
in Heide, later verhuisde de activiteit naar de omgeving rond café Pieter Breughel (nu De Gloria). 
Jos Spiessens en zijn echtgenote Wiske, en Jos Loopmans, waren de trekkers van dit gebeuren. Op 
de linkse foto zien we Jos Loopmans met de sigaret in de mond kijkende naar het verspringen, de 
atleet is Danny Van den Broeck van Gooreind. Op de rechtse foto zien we Jos Spiessens en zijn 
echtgenote Wiske. Na het overlijden van Jos Spiessens (1987) zette Jos Loopmans en Wiske, samen 
met enkele andere sportievelingen, het gebeuren nog een drietal jaren verder. In 1990 viel het doek 
over de organisatie van Sporta Heide. 

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters) 
Week 14 van 4 april tot 10 april 2022 
Op 4 april Isidorus, het weer moet nu de goede kant op, maar ontluikend leven heeft veel vocht 
nodig. 
           Zie vriend, ons hei wordt al warmer 
           En zie hoe de berm ontdort 
           Laat Sint-Dorus nu zijn eigen erbarmen 
           Dat hij tijdig zijn ton en zijn regen stort 



Op 10 april Palmzondag: In de Katholieke Kerk wordt Palmpasen vanouds gevierd met de zegening 
van palmtakken aan het begin van de H. Mis. In noordelijke streken worden deze vanwege het 
klimaat bijna altijd vervangen door buxustakjes. In Midden-Europa door takjes met wilgenkatjes. In 
Nederland wordt dit ook wel vervangen door takjes van een coniferenhaag. Bij het begin van de 
misviering zegent de priester de palmtakken met wijwater. Hij gebruikt hiervoor de wijwaterkwast. 
Na de zegening volgt dan een processie met 
traditionele gezangen die herinneren aan het volk 
dat “Hosanna” riep en Jezus met gejuich in 
Jeruzalem binnenhaalde. Deze muziek heeft, zoals 
de hele dag, een wat verdrietige ondertoon, 
vooruitlopen op de Goede Vrijdag, de dag waarop 
Jezus door datzelfde volk verstoten werd. 
Diezelfde die “Hosanna” riepen op zondag, 
zouden “Kruisig Hem” roepen op vrijdag. Na de 
mis worden de gezegende palmtakken thuis 
achter de kruisbeelden gestoken. Op deze dag wordt als evangelielezing voor het eerst het hele 
lijdensverhaal (passieverhaal) van Jezus gelezen; de tweede keer is op Goede Vrijdag.  
21 december 2021 tot maart 2022 - Hoe was de afgelopen winter bij ons in Heide t.o.v. 
gemiddelde? 

 
 
 

Winter 2022 = 173,37 uren 
Gemiddelde = 180,17 uren 

 
Winter 2022 = 259,1 mm 
Gemiddelde = 228,6 mm 
In Heide       = 289,5 mm 

 
Winter 2022 = 5,5 °C 
Gemiddelde = 4,1 °C 

De winter in 2021 – 2022 kan in twee woorden worden beschreven: een eerder natte en warme 
winter en in Heide was hij nog natter dan in het KMI in Ukkel. We onthouden de zware februari-
storm en de zonnige maand maart met 216 uren zonneschijn tegenover normaal/gemiddeld 125 
uren. In maart viel in Heide amper 3 mm water tegenover normaal 59,3 mm (tot 30 maart 9u) 

Een droge maart is goud waard, als het in april maar regenen wil! 

Verslag bijeenkomst met boswachter Klein schietveld 
Naar aanleiding van een aantal vragen organiseerde BIN Dennendael een infovergadering met de 
boswachter van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) die bevoegd is voor het klein schietveld, hij 
schetste de stand van zaken: 
Agentschap natuur en bos: 
Jurgen is boswachter sinds deze zomer, 2021, in de provincie Antwerpen. Hij is niet alleen betrokken 
bij het klein schietveld maar bij vele ANB domeinen in de provincie waaronder ook het Groot 
Schietveld en het Peerdsbos. 
ANB : Agentschap Natuur en Bos Natuurbeheer: 

Het ANB zorgt niet alleen voor onderhoud maar ook voor 
natuurherstel. De ingrepen ter hoogte van de Feniksdreef zijn 
tweeërlei. Enerzijds was de ingreep noodzakelijk in het kader van de 
brandveiligheid. De grote vlakte was bedekt met pijpenstrootje wat in 

de zomer gevaarlijke situaties kan opleveren. We willen via deze maatregelen bekomen dat bij een 
eventuele natuurbrand het vuur laag bij de grond blijft. Anderzijds is het een uniek stuk heide welke 
mits eenvoudige ingrepen opnieuw kan opgewaardeerd worden tot een natuurlijk heidegebied 
waar beschermde en bedreigde fauna en flora opnieuw hun plek kunnen opeisen. Soorten zoals de 
heidevlinder, de kamsalamander, blauwtje, …. krijgen dankzij het plaggen en chopperen opnieuw 
een kans om te ontwikkelen. Door het afschrapen van het pijpenstrootje komen de talrijke nog 
aanwezige ondergrondse zaadbanken opnieuw aan de oppervlakte en kan hopelijk de 
landduinvegetatie ons opnieuw een schoon landschap schenken. In het eerste deel, 3ha, werd er 



geplagd, een redelijk drastische maatregel echter noodzakelijk voor de brandveiligheid. In het 
tweede deel wordt er komende periode nog gechopperd. Chopperen is het kort afmaaien 
afwisselend net boven of net onder het oppervlakte wat een minder ingrijpend effect heeft omdat 
dit het bodemleven niet afschraapt en dus ook de schimmels en mossen beter bewaard. Er wordt 
nog wel een beperkte dunning voorzien in de corsenbestanden (corsicaanse den). De opbrengst van 
deze dunning wordt in een fonds gestoken van defensie. De middelen uit dit fonds worden 
aangewend voor natuur (en bosbeheer) in militaire domeinen.  
Communicatie: 
Een aandachtspuntje, wat reeds werd opgepikt door 
het ANB, is de communicatie naar de omwoners. De 
voorziene informatie bordjes waren te klein en werden 
niet gelezen door buurtbewoners en frequente 
wandelaars. Er gaat onderzocht worden hoe en welke 
kanalen geschikt zijn om de komende periode, jaren, de 
buurt eerder te betrekken en te informeren omtrent de 
diverse plannen op en rond het klein schietveld. 
Grotere borden, communicatie via de gemeente, … zijn 
enkele punten die bekeken kunnen worden. Er is een meerjarenplan in opmaak voor de Franse 
Heide. Dit zal ook ruimer gecommuniceerd worden. Voorlopig wordt er nog bekeken waar en 
hoeveel berk er dit najaar getrokken zou kunnen worden. Het tempo ligt wellicht lager en de 
oppervlakte zal iets beperkter zijn in het najaar van 2022. Uiteraard wil ook hier de BIN een helpende 
hand aanrijken om communicatie te verspreiden op gepaste tijden via hun wijknetwerk. 
Recreatie: 
Op termijn worden er, afhankelijk van de evolutie, nieuwe toegankelijkheidsregelingen uitgewerkt. 
Dit in onderling overleg tussen het ANB, als beheerder van het gebied, enerzijds en het ministerie 
van Defensie, eigenaars van het gebied anderzijds. Dit overleg vindt minstens twee keer per jaar 
plaats, het volgende heeft plaats begin mei. Alle Militaire domeinen in het Antwerpse komen aan 
bod. Voor klein schietveld zal vooral de upgrade naar het nieuwe natuurplan besproken worden, 
maar ook de stand van zaken rond toegankelijkheid. Verder wordt er besproken welke middelen er 
beschikbaar zijn vanuit het fonds en hoe deze op de schietvelden ingezet zullen worden in het 
terrein. De upgrade naar het nieuwe natuurbeheerplan is vooral een juridisch verhaal. Door een 
veranderde regelgeving moet elk beheerplan omgezet worden conform de nieuwe regelgeving. 
Inhoudelijk zal er weinig wijzigen, maar ook de toegankelijkheidsregeling maakt deel uit van dit 
traject. Intussen is er een expert toegankelijkheid van het ANB op bezoek geweest. Samen met hem 
en defensie werkt Jurgen en het ANB aan een oplossing. Jurgen: “Voorlopig wordt het niet mogelijk 
geacht om voor elk type van recreatie aparte zones te voorzien. Ik wil nog voorzichtig zijn in mijn 
uitspraken, maar we gaan er wel van uit dat zowel wandelaars, fietsers en hondenbaasjes voldoende 
ruimte zullen hebben om hun ding te doen.” De laatste weken werd er intens gebruik gemaakt door 
defensie voor allerhande oefeningen. Er wordt op dit moment meer geschoten, weliswaar met losse 
flodders. Defensie en ANB vraagt de recreant om hier respectvol mee om te gaan. Er is ruimte 
genoeg om, in het geval van een oefening, een ommetje te maken. Verder is het vrijwel zeker dat 
er hier en daar begrazingsrasters zullen komen op het klein Schietveld. Welke vorm van begrazing 
er toegepast zal worden hangt van zeer veel zaken of. Oefeningen ven defensie, aard van de 
vegetatie,… het moet ernstig onderzocht worden vooraleer je beesten in een terrein plaatst. Voor 
schapen en geiten zijn de kansen het grootst. Is er ook plaats voor een beperkt aantal runderen 
paarden of ezeltjes? Allemaal zaken waarover nog beslissingen zullen genomen moeten worden. 
Eén ding is wel zeker; tijdens periodes van begrazing is enkel wandelen binnen zulke rasters een 
optie, ruiters en honden, dat lukt dan niet. Er staan dus nog veel vragen open. Ook dat zal 
waarschijnlijk een meerjarenplan worden, omwille van de kosten. Defensie zal in ieder geval de 
gemeentes bezoeken met het voorstel rond toegankelijkheid vooraleer het ter goedkeuring naar de 
minister wordt verzonden. 
Defensie en ANB Defensie is verantwoordelijk voor infrastructuur: 



Zij trachten dan ook in de mate van het mogelijke om in het onderhoud van de hoofdassen te 
voorzien. Na de nodige beheer werken zullen dan ook hier en daar enkele diepe voren en putten 
hersteld worden. Het ANB is op zijn beurt verantwoordelijk voor het natuurbeheer Zij werken de 
beschermingsplannen uit en voorzien ook, in samenspraak met de brandweer en defensie, voor de 
nodige brandwegen. Ook hiervoor dienen af en toe de nodige kapwerken verricht te worden om de 
nodige doorgangen te vrijwaren.  

Bart Kaëll komt op 14 mei naar Heide! 
Het event “bedankt Jaro” waarover wij al eerder berichtgeving deden komt 
al wat dichterbij. De organisatoren waren nog altijd op zoek naar een 
“vedette” die de avond wat meer luister zou moeten bijbrengen. Deze is nu 
gevonden in de persoon van Bart Kaëll. Hierdoor is het avondprogramma 
volledig. Ter hoogte van de parking aan de kleuterschool op het 
Heidestatieplein start op zaterdag 14 mei het muziekgebeuren om 18u. De 
harmonie “Bos en Hei” zal er van 18 tot 19u een concert geven. Nadien 
neemt de Kalmthoutse muziekgroep “Casselore Fermer” het commando, 
zij zullen de muziek brengen die Jaro zo graag hoorde! Na hun optreden is 
het de beurt aan de Vlaamse slagerzanger Bart Kaëll om het publiek te 
animeren. Als Bart is uitgezongen komt er een andere Kalmthoutse groep 
op het podium, “The Eggs”. Zij zullen het geheel afsluiten. De toegang zal 

gratis zijn maar aan de toegangsposten zullen de organisatoren wel mooie herinnerings-polsbandjes 
aanbieden mits een vrije gift. Dit alles moet dienen om uiteindelijk als doel van deze organisatie een 
elektrische duo fiets aan te kopen die dan aan “De kade” zal geschonken worden om de daar 
verblijvende patiënten wat meer mogelijkheden aan te bieden. Hierover de komende weken meer 
info! Voorafgaand aan het muziekge-
beuren is er een sportprogramma dat start 
om 13u ter hoogte, en op, het voetbal-
terrein van Heibos in de Vredelaan. Het 
programma staat volledig in het teken van 
de G-sport. Er zijn twee wielerwedstrijden 
(13u en 15u), een voetbalwedstrijd en er is 
initiatie tennis. Na afloop (rond 17u) 
worden daar de G-sporters gehuldigd. 
Rond 17u30 zal harmonie “Bos en Heide” 
de feestvierders in stoet begeleiden naar 
het feestterrein aan de school. 
 
(hierboven een foto van de Harmonie Bos en Hei waar je Jaro De Bruyne aan het werk zien als muzikant, op 
zaterdag 14 mei zal de Harmonie op haar beurt hulde brengen aan de veel te vroeg overleden Jaro) 

 
 

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). 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen 
via de website www.binkalmthout.be  
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