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Café Kijkuit en het kegelen!
Naar aanleiding van een gepubliceerde foto in ons nummer 126 nodigde de familie van Sprundel ons
uit om bij een lekker tasje koffie eens te praten over het verleden van het café en de entourage
errond. Emiel, Maria en Jan van Sprundel weten er nog wel wat over te vertellen:
Grootvader Jan van Sprundel woonde in de buurt (de huidige Bloemenlei) en kocht een grond voor
0,5 frank de meter om daar in 1936 een gebouw te plaatsen. In die periode was er al wel wat
toerisme in die omgeving, het station “Kijkuit” was er en de mensen moesten soms langere tijd op
een trein wachten. Zowel toeristen als Joodse mensen, die familie bezochten, zakten af naar de
omgeving en zaten soms langere
tijd te wachten in de graskant op
een trein. Dit deed bij Jan van
Sprundel het idee aanwakkeren
om er een café te bouwen. Op 14
maart 1936 was het zover, het
café werd geopend. Grootvader
van Sprundel bleef zelf werken,
hij was tuinier, onder andere in
de hoveningen van Emmanuel De
Bom
op
den
Heuvel.
Grootmoeder Louisa Lambrechts
deed het café. Op meerdere
dagen was het een drukke
bedoening in de gelagzaal. Toen
grootvader en grootmoeder in
1951 besloten te stoppen nam
zoon Charel, de vader van onze praatgasten, het café over. Ook vader Charel was een gediplomeerd
tuinier en had een aantal vaste tuinen die hij onderhield, het waren meestal de grotere tuinen van
mensen die een buitenverblijf bezaten. Samen met zijn vrouw, Elisa Guns baatte hij het café uit. Op
een zeker ogenblik, het moet ergens in de begin van de jaren ’60 geweest zijn waren er
cafébezoekers die Charel aanmoedigden om een kegelbaan te installeren. Zij waren eerder actief in
de kegelclub gevestigd in café Zwarte Hond (Beauvoislaan) maar daar was wat onenigheid gekomen.
Na lang nadenken en onder druk van de klanten speelde Charel er op in, een kegelbaan werd
aangelegd en een club werd gesticht onder de naam “De moedige kegelaars”. Dit was een zeer
goede gok want het café begon hierdoor meer en meer volk over de vloer te krijgen. Er werden ook
wedstrijden ingericht en de club ontving ook leden in haar club van buiten de gemeente. Buiten de
club in café Zwarte hond (die bleef bestaan) waren er in de ganse streek geen andere clubs, men
moest al gaan naar de streek van Meer en Meerle (Hoogstraten) om gelijke te vinden. Dat was ook
de reden dat mensen van Gooreind, Brasschaat, Loenhout, enz… bij “”De moedige Kegelaars”
aansloten. Met de club ging men ook op verplaatsing, naar de streek van Meer en Meerle, om er
wedstrijden te spelen. De leden van die clubs kwamen vervolgens ook naar Kijkuit afgezakt. Het
was meermaals een zeer leuke bedoening. Jaarlijks had er ook een clubkampioenschap en een
“teerfeest” plaats. De overleving leert ons ook dat er in de vroegere jaren een kermis was rondom

de twee café’s die aan de overweg van Kijkuit stonden (café Kijkuit aan de ene zijde van de bareel
en café Bareel aan de andere kant), de kinderen van Sprundel weten daar wel niet zo veel meer
over. Wel kunnen ze herinneren dat er tegenover het café jaarlijks een tent werd geplaatst (mogelijk
op de kermisdatum) en dat er dan een “bal” was. Zo herinneren ze nog brouwer Charel Van Oevelen
uit Essen die er met zijn harmonica kwam spelen. Buiten het kegelen was er nog wel wat meer te
doen in het goed draaiende café, er werden ook kaartavonden ingericht en in het café stond ook
een “Rusische biljart”. Later kwam er ook een “juke box”. Zo herinneren ze ook nog het feit dat er
ooit een plaatje van deze box moest weggehaald worden. Eén van hun klanten noemde Charel
Verlinden, toen de Strangers de plaat “schele
Vanderlinden” uitbrachten kon de bewoner van de
“Bessemaai” hier niet zo mee lachen en werd hij
telkens kwaad wanneer deze plaat gekozen werd. Ook
de notaris was er vaste klant om er een “verkoop” te
houden. Naast de kegelclub was ook de vereniging NSB
(Nationale Strijdersbond) in het café gevestigd, ook zij
hadden er hun jaarlijks teerfeest. In 1974 stopten
vader en moeder van Sprundel met café houden, zij
gaven het in handen van brouwer Rombouts uit
Stabroek waarna het nog een negental jaren café bleef
met verschillende uitbaters. In 1983 was het dan
definitief voorbij, het pand werd verkocht en
veranderde in een woonhuis wat het nu nog altijd is.
(artikel met informatie gegeven door de familie van Sprundel. Foto1: is genomen in de Kijkuitstraat voor het
café, het zichtbare weiland diende om jaarlijks een tent te plaatsen. Op deze foto is cafébaas Charel van
Sprundel te zien, de man die vooraan zit bij de kegels. Foto 2: hierboven is genomen in het café, vlnr herkennen
we: Tieke Van der Avert, Tist Van Staey (Gooreind) Fons Michielsen, Jef Vermeiren(Maria-ter-Heide) Jan
Kerstens en Fons Feyen.

Het Meurisseven of Putse Moer
In ons nummer 126 (twee weken
geleden) publiceerden we de hiernaast
afgedrukte foto. We ontvingen hierover
een reactie van onze correspondent
Louis Verpraet als volgt:
Over de zwemdok van Heide en de
leemputten
Bij het zien van de foto “In de zwemdokWithoef” wist ik het onmiddellijk: dit is
niet de plaats die op de foto vermeld
werd. Maar waar is het dan wel? Na
lang nadenken en graven in mijn
geheugen, doemde er een beeld op, dat
voldeed aan dit van de gepubliceerde foto ,namelijk het ven van Meurisse! In 1932 wandelde ik met
mijn ouders en broer van het station van Heide naar de “Putse Moer”. Toen werd ik voor de eerste
maal geconfronteerd met dit ven en badende mensen. Ook veel kinderen ook kwamen hier baden,
waarschijnlijk logeerden zij in de bekende nabijgelegen kinderkolonie Kinderwelzijn. Nog nooit
zagen wij zoveel mensen samen in één ven. Vanaf 1933 woonde ik met mijn ouders in de huidige
Bevrijdingslei. Op warme zondagen kwamen hele horden fietsers voorbij, met als doel “Putse Moer”
In de leemputten in Heide heb ik nooit iemand weten zwemmen, wel zat er in de leemput op de
hoek van de Missiehuislei en de Kapellensteenweg vis : karpers en daarop werd wel gevist. Men
zegt, dat dit een zeer diepe put is, waarin zelfs draaikolken voorkomen en gevaar voor verdrinking
bestaat. In Heide en Kapellenbos lagen er reeds eerder een reeks leemputten, maar om rond 1860
een nieuwe vesting rond Antwerpen te bouwen, werden ettelijke leemputten gegraven en voorzien

van tijdelijke steenbakkerijen; de meeste werden terug dicht gemaakt met het uitgegraven zand van
het Antitankkanaal. Vooraan het station van Heide en in de buurt ervan waren zeer grote putten
gegraven, waarin wel eens water stond; zij werden als speelvijver gebuikt. Jet Jorssen, gehuwd met
Karel de Cat heeft verhalen geschreven over gebeurtenissen, die gebeurd zijn rond deze putten. Ik
weet niet meer onder welke vorm zij verschenen zijn. Hij was vele jaren voorzitter van het
Davidsfonds.

Catherine Dior, vrouw vol verzet! (vervolg)
Opnieuw in bloei!De legende wil dat Miss Dior, het eerste parfum van het huis, zijn naam dankt aan
Catherine. In 1949 werd een lange bustierjurk uit de
lente-zomercollectie eveneens aan haar opgedragen, ook
al heeft de verzetsvrouw hem nooit gedragen. De outfits
die Christian zijn zus elk seizoen schonk waren veel
minder flamboyant. Catherine kwam overigens nog
zelden naar de avenue Montaigne, waar de ontwerper
zijn studio had ondergebracht. Ze hield zich liever, samen
met Hervé des Charbonneries, bezig met haar
bloemenhandel. Ze zegde haar naoorlogse concessie in
de hallen van Parijs op en legde zich toe op het telen van
rozen en jasmijn in de heuvels van Grasse, niet ver van La
Colle Noire, het domein dat Christian in 1951 zou kopen
met het idee om er zijn oude dag te slijten en weer dichter
bij zijn geliefde zus te zijn. De tijd van vergeten en
verzoenen was aangebroken. Enkele maanden na het
proces van de folteraars van de rue de la Pompe in 1951, waar Catherines getuigenis totaal
onopgemerkt aan de media voorbijging - nu is zo'n onverschilligheid ondenkbaar - organiseerde de
Franse ambassadeur in Duitsland, zelf een gewezen verzetsstrijder, samen met het huis Dior een
defilé voor het goede doel. Het defilé vond plaats in de Krupp-villa Hügel, eigendom van een
bekende nazi die profiteerde van de slavenarbeid in de concentratiekampen. Vandaag begrijpen we
dat men een soort streep moest trekken onder de problematiek van de collaboratie om de
eenmaking van Europa mogelijk te maken. Om vrede te installeren en de economie aan te
zwengelen", oppert Justine Picardie, die in haar onderzoek een volledig hoofdstuk wijdt aan deze
kwestie. "Blijven vasthouden aan die herinneringen was niet langer houdbaar, maar ook het
gedwongen geheugenverlies was moeilijk te dragen. Christian Dior was een idealist, een ingoede en
vriendelijke man. Hij geloofde in de verzoening tussen de volkeren en wilde daar op zijn manier toe
bijdragen. Catherine van haar kant kon het nooit meer opbrengen om naar Duitsland terug te gaan.
Ze kon geen Duits meer horen en verkrampte als ze auto's met een Duitse nummerplaat zag
passeren. In haar huis kwam geen enkel product 'Made in
Germany' binnen. Eén van haar buurvrouwen herinnert zich
dat ze tot op het eind van haar leven heel hard werkte op haar
velden, schrijft Justine in haar boek. Ze had een sterk
gecompliceerd karakter. Als fervente Gaulliste miste ze geen
enkele herdenking ter ere van de verzetsmannen en -vrouwen
die het leven lieten voor de goede zaak. In 1994 verleende
François Mitterrand haar de Légion d'onneur. Het is pas op het
einde van haar leven, dat zij, die zo lang had gezwegen, bereid
was om in scholen te praten over haar engagement in het
verzet. Een van die scholen, in La Haye-Pesnel, niet ver van
Granville, draagt nu ook haar naam. Ondanks de pijn en de
littekens waarmee zij heeft moeten leren overleven, incarneert
Catherine het idee van herop standing, van wedergeboorte,
benadrukt de schijfster. "De bloemen die ze kweekte zijn daar
een mooie metafoor voor. De idealen die ze koesterde leunen

dicht aan bij de bekommernissen van de jeugd van vandaag die
streeft naar sociale rechtvaardigheid en die bereid is om te
vechten voor de toekomst van onze planeet. Catherines
levensverhaal is in die zin een mooie waarschuwing: er is weinig
nodig om de oudste democratieën van de wereld te doen kantelen
en te vervallen in barbarij. Elke nieuwe generatie is ervan
overtuigd dat zoiets nooit meer zal gebeuren. Klaar om dat waar
te maken is het essentieel dat we ons de mechanismen herinneren
die de opkomst van het fascisme mogelijk hebben gemaakt. Van
haar tocht door de rozenvelden van Grasse bracht de journaliste
enkele stekken van mei-rozen mee naar Engeland. Ze vreesde dat
die de winter niet zouden overleven, maar de bloemen - die je
overigens terugvindt in de nieuwe versie van het parfum Miss Dior
- hebben de vrieskou overleefd en bloeien opnieuw. Er gaat geen
dag voorbij zonder dat ik ernaar ga kijken. Als ik in de tuin werk is
Catherine altijd dicht bij mij."
(het artikel en de foto’s zijn overgenomen, met toestemming, van Knack-weekend, editie 6 oktober 2020,
artikel van Isabelle Willot)

Louis Verpraet vertelt verder over de “blokskesweg”!
Het vervolg op het bovenstaande verhaal berust grotendeels op veronderstellingen van
mijnentwege. Tot rond 1850 was asfalt een residu, dat men verkreeg na destillatie van Petroleum.
Een snuggere mijnheer Mac Adam, een ‘zuinige Schot’ wilde dit goedje gebruiken om wegen aan te
leggen. Hij gaf zijn naam aan deze wegverharding: ”macadam”. Maar in de 19e eeuw was de aanleg
hiervan nog zeer primitief. Om te beginnen moest de ondergrond zeer hard en gelijkmatig zijn.
Werken met asfalt was toen nog in een experimentele fase , maar er zaten mogelijkheden in, om
vlugger te werken. Er werden producten in het asfalt verwerkt, om het min der of meer vloeibaarder
te maken. Voor het gebruik hiervan moest de weg een verharde onderlaag hebben. Vandaar waren
de houten blokjes de start van de aanleg van de Kapellensteenweg. Vanuit Kalmthout lag er wel
een weg naar Kapellen. Rond 1800 liet Napoleon Bonaparte een kasseiweg aanleggen van
Kalmthout naar Lillo (als munitiehaven). Deze weg kruiste die van Kapellen naar Bergen op Zoom,
zodoende kon men via een goede weg Kapellen bereiken. Het nieuw aangelegde Golfterrein was
waarschijnlijk wel de aanleiding om een nieuwe weg aan te leggen: met een wals werd eerst de
bodem gelijk gemaakt. Daarna
werden de houten blokskes
netjes naast elkaar gestapeld en
misschien met de wals bewerkt.
Hier boven op smeerde men dan
een vijf cm dikke asfaltlaag, die
hard moest worden. Uit de
eerste verhalen maakte ik op,
dat die weg met “blokskes”
maar 300 meter lang was. Men
heeft dus een ander middel
gezocht, om de ondergrond te
verharden, nl. grove grint, die
men liet samenpersen met een
zware wals. Dit ging veel beter: gedaan met de blokskes van de Blokskesweg. De weg van Kapellen
naar Kalmthout zou als experiment dienen. In Antwerpen werden petroleumraffinaderijen
opgericht door twee Kapelse families. Zij leverden de nodige asfalt en zo werd de ”Blokskesweg”
uiteindelijk een asfaltweg. Iemand noemde hem naar zijn uitvinder “Macadam”. En zo werd dan de
volledige weg afgewerkt. Het golfterrein van Kapellenbos is het oudste van het hele land en gaarne
vertel ik, dat na het overlijden van Koningin Astrid, Koning Leopold er regelmatig een partijtje golf

kwam spelen. Hij had een vaste caddie, die recht over de Golflei woonde. Een Caddie draagt de zak,
waarin de verschillende clubs zich bevinden. Indien er een andere golfstok nodig was moest hij die
aangeven en verwisselen. Voor de oorlog noemt men deze “ballekensrapers”. Voor koning
Boudewijn gehuwd was, kwam ook hij wel eens een balletje slaan. Eens heeft hij een NederlandBelgië gespeeld. Info van de familie Van Wijck, een zeer bekende familie in Kapellenbos en destijds
client bij mij: moeder Van Wijck heeft mij zelf verteld, dat haar zoon een wedstrijd met Koning
Boudewijn gespeeld had. Het was in de jaren 50 en ik heb een grote foto gezien van het duo op de
cover van het weekblad “Le patriote illustré. Boudewijn had een mij onbekende landgenoot
als medespeler en de Nederlander Van Wijck met zijn vriend was de tegenspeler. Tegenwoordig
staan er onder de zakken met clubs wieltjes, dat is makkelijker dan dragen. Er is een periode
geweest, dat het gezin Michielsen in de conciërgewoning gehuisvest was. In alle diensten kwam
men toen leden van die familie tegen. Het hele gebied van de Golf ligt ten Zuiden van de Franselei.
Het is een prachtige brok natuur ,om langs te wandelen of te fiets.
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat; de bijgaande foto is genomen op het kruispunt in Kapellen
waar kan afgedraaid worden naar de Kalmthoutsesteenweg (blokskesweg), de horecazaak op de hoek is er
nog steeds)

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 24 van 13 juni tot 19 juni 2022
13 juni: Anthonius, patroon van de verloren voorwerpen. H. Antonius van
Padua (1195-1231), prediker, mysticus en kerkleraar. Antonius is bekend
als patroon van verloren zaken en de bijbehorende smeekbede: “H.
Antonius, beste vriend, zorg dat ik mijn (bv sleutels) vind”. Van oudsher
moest er dan een Antoniusbeeldje met het gezicht naar de muur worden
gezet, en vooral niet worden vergeten hem te danken bij het terugvinden.
Ook (echt gebeurd) werd deze heilige man buiten op het binnenkoertje in
de regen gezet, omgedraaid, met alle ogen binnen gericht op zijn rug.
Waarschijnlijk was Antonius er vooral voor verloren zeden, omdat hij
mensen weer op het rechte pad wist te brengen met zijn prediking.
Daarnaast is hij o.a. patroonheilige van ouderen, zwangere, mariniers,
onderdrukten, armen en reizigers. Antonius werd al elf maanden na zijn
dood, in 1232, heilig verklaard (een record!) en is in 1946 tot kerkleraar
uitgeroepen, als “Leraar van het Evangelie”. Zijn lichaam en zijn tong, die niet vergaan was, liggen
in de basiliek van Padua/Italië.
Noveen ter ere van de H. Antonius van Padua: dit noveen bestaat hierin dat men acht
achtereenvolgende dinsdagen de Heilige Antonius gaat vereren liefst in een Minderbroeder kerk,
door er de H. Mis bij te wonen.
We hadden het vorige week over Medardus en zijn gevolg in het teken van regen. Op 10 en 11 juni
kregen we ook nog regenwaarschuwingen en op deze Antonius dag tapt de heilige man uit hetzelfde
vat: “Is het op Sint-Antonius nat, de boer drinkt van verdriet zich zat”. En tenslotte hebben we er
nog één die dit rijtje afsluit, Sint-Veith: “Als het regent met Sint-Veith, dan regent het zes weken in
een tijd”.

Open-deur bij Brandweer Kalmthout!
Op zondag 26 juni 2022 zet de Post Kalmthout van de
brandweerzone Rand haar deuren open voor het grote
publiek. Er zullen doorlopend demonstraties zijn, attracties
voor de kinderen, rondritten met de brandweerwagen en
men zorgt voor een hapje en een drankje. Wie erbij wil zijn
moet afzakken naar het Rozeneind in het centrum van
Kalmthout vanaf 10u die dag!

(foto van de post Kalmthout van de zone Rand)

Uit de oude doos
Rudy Van Dorst (Kapellensteenweg-) bezorgde ons een foto van een groep soldaten (weerstanders?)
genomen ergens in Kalmthout. We zouden daar graag het jaartal en wat namen bijplaatsen, wie kan
helpen?

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

