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Kunstschilder Ernest Midy woonde in Heide!
Kunstschilder Midy is in Brussel geboren in 1877 als jongste van vijf kinderen. Het gezin vestigde
zich later in Antwerpen. Hij studeerde daar aan de Koninklijke Academie voor schone kunsten en
aan het Hoger Instituut voor schilderkunst, onder leiding van Frans Van Leemputten. Toen hij 18
jaar oud was behaalde hij de “Nationale prijs van Rome” en daarna behaalde hij nog verschillende
onderscheidingen op buitenlandse tentoonstellingen. Toen hij 24 jaar was verhuisde hij naar Mol,
om er bestuurder te worden van de tekenschool die pas was opgericht. In die functie heeft hij blijk
gegeven van zijn kunde om bekwame vaklui te vormen. Maar ook bij het kunstschilderen bracht hij
bekwame leerlingen voort. Carl Itschert, kunstschilder en tijdgenoot van Midy , vertelt in een
vroeger artikel over zijn tijdgenoot hoe hij naar een oprechte, naar waarheid strevende zienswijze,
zijn ijverige en aandoenlijke temperament, zijn echte religieuze drang nastreefde. Rond 1910 verliet
Midy Mol, om een onbekende reden: in 1914 nam hij met zijn broer “Jules” dienst als
oorlogsvrijwilliger. Hij werd krijgsgevangen genomen en naar Duitsland afgevoerd, daar werd hij
ziek en uit het krijgsgevangenkamp ontslagen. Via Zwitserland kwam hij in 1917 terug naar ons land
en vestigde zich in Kalmthout, alwaar hij een zeer verborgen leven leidde. De reden waarom hij in
Kalmthout kwam wonen is waarschijnlijk om reden, dat zijn zuster,
die gehuwd was met de Fransman Gazin, er al woonde. Het gezin
Midy had drie kinderen: een dochter en twee zoons. Midy zelf was
gehuwd met Josephine Midy, ook een tak van de Midy’s, maar in
welk verband is niet geweten. Zij was fotografe en had vroeger een
zaak in Mol; in de tweede Wereldoorlog woonde zij op de
Kapellensteenweg in Heide. Wat er met dit huwelijk gebeurd is, is
niet geweten. Wel weet ik uit persoonlijke ervaring, dat hij een
vriendin had, namelijk Miss Culton. Ik heb zelf haar identiteitskaart
gezien en las, dat zij geboren was in Caen, als dochter van de
Engelse Consul. Toch moet de stille Midy goed geld verdiend
hebben met schilderen; hij bezat namelijk vier huizen vooraan in
de Heidestatiestraat. Hij bewoonde er samen met Miss Culton één
van. Na zijn overlijden in 1938 kon zij in dat huis blijven wonen,
Midy had namelijk testamentair bepaald dat zij de andere woningen kon verhuren en er het
vruchtgebruik van zou hebben. Zij verhuurde er drie maar liet nooit de nodige herstellingen
uitvoeren. Die vier woningen verkrotte zienderogen. Na haar dood werden de huizen door de
kinderen Midy verkocht. Miss Culton was een vreemde, eenzame figuur en dat gelde ook voor
Ernest Midy.
(bijdrage van Louis Verpraet, Beukenhof, geraadpleegde bron: Verenigde cultuur en kunstgenootschappen)

Criterium met ex-beroepsrenners in 1981!
Dit jaar bestaat “gehandicaptenzorg Noorderkempen” 50 jaar. Vorige week stelden wij een boek
voor dat ter gelegenheid hiervan wordt uitgegeven. Het initiatief van een aantal gemeenten,
waaronder Kalmthout, dat in 1972 werd genomen om de school op te richten bracht ook mee dat
er een serieus kostenplaatje aan vast hing. Vanaf het eerste ogenblik werd ook het spoor van giften
bewandeld, naast subsidies. Ook Kalmthout droeg in al die tijd meer dan haar steentje bij en heel
wat activiteiten werden ten voordele van de “BLO-school”, zoals dat in de volksmond noemde,

georganiseerd. Wij willen het in deze
uitgave hebben een één merkwaardig
initiatief dat in 1981 werd genomen.
Het ging over een wielercriterium
waaraan alleen oud-beroepsrenners
konden deelnemen. Het had plaats in
het centrum van Kalmthout, maar ook
de gemeenten Brecht, Wuustwezel en
Essen ondersteunden de organisatie
mee. Organisatorisch was de
Kalmthoutse sportschepen Gaston
Stevens de stuwende kracht samen
met de sportvereniging Heikant-sport.
Achter de schermen was het vooral
Kalmthoutenaar Ferdinand Ruys (in
Kalmthout ook wel eens Ferdy Kübler
genoemd) en Michel Lambrechts
(Michellio) die hun contacten
aanspraken om al deze renners te
benaderen en te overtuigen om aan
de start te verschijnen. Voor de
praktische uitvoering werkte alle
Kalmthoutse wielerclubs mee, samen
met nog tal van Kalmthoutse
verenigingen. Die dag zelf verschenen
er 54 ex-beroepsrenners aan de start.
Onder de deelnemers ook de toen 80-jarige Nederlander Marinus Valentijn (tweemaal kampioen
van Nederland geweest). Bij deze gelegenheid werkte ook de vier
Kalmthoutse harmonies samen om de nodige luister te geven aan het
evenement (Bos en Hei, Vlijt en Eendracht, Ons genoegen en Heidebloem).
Zij hielden gezamenlijk een muzikale optocht over de omloop. De wedstrijd
zelf werd gewonnen door Daniël Van Rijckeghem (foto). Andere namen aan
de start waren Jan Jansen, Jan Adriaenssens, Rik Van Steenbergen, Henk
Nijdam, Gilbert Desmedt, Jos Boons, Jos Meesters, Jo de Roo, Chris Looyen,
enz… Maar ook de Kalmthoutse renners waren present: Sooi Dictus, Leon
Mattheussen, Marcel Buysen, Stan van Gool, Juliën Knockaert. Het geheel
werd dezelfde avond afgesloten met een groot volksbal in de
brandweerkazerne. Het Kalmthoutse orkest “The Simons Brothers” zorgde
voor de muziek.

De goede herder (deel drie)
De foto in beide vorige nummers die Louis Verpraet ‘beslist zeer waardevol’ noemt heeft wel wat
losgemaakt. Dat ze genomen is in mei 1935 op de Beierse kermisdagen, zoals Jos Bierkens aanvulde,
wordt bevestigd door een aankondiging van de inwijding van de nieuwe kerk van Heide in het
weekblaadje “Ons Kalmthout” van 4 mei 1935. Volgens dat bericht moet het meer bepaald over de
laatste week van die meimaand gaan. Het Beierse thema verklaart de Tiroleroutfit waarin de leden
van het kerkkoor zich voor de gelegenheid hebben uitgedost op de foto die Jan Franken bijdroeg.
Inmiddels is in het postkaartenarchief van de Oudheidkundige Kring Kalmthout een foto gevonden
van de Sint Jozefsschool getrokken vanop de speelplaats. Op de linkerhelft van die foto staat het
klasgebouw, waarvan de vrijwel ongewijzigde gevel nu nog bestaat, en op de rechterhelft het
verdwenen gebouwtje met toneelzaal, gelegen langs de straatkant tussen klassen en klooster, waar
zich eind mei 1935 gelegenheidscafé bevond en waar nu de grote zaal van ’t Centrum ligt. Een oude

foto qua tijdstip en locatie zó nauwkeurig determineren, het komt niet veel voor. Met dank aan
degenen die meezochten.

(bijdrage van Guido Mathieu)

90 jaar geleden kwamen de paters van Steyl naar Heide
Op 19 mei was het precies 90 jaar geleden dat de missionarissen van Steyl hun intrek namen in het
klooster en de kerk in de Missiehuislei. Voordien, van 1904 tot 1932, hadden de gebouwen een
andere religieuze bestemming. In 1903 kwamen Franse Benedictijnen naar Heide. Zij kregen in
januari 1904 de toelating een kerk en een klooster te bouwen. Tot het bouwwerk klaar was
verbleven de Benedictijnen in een barak op het bouwterrein. De plaatselijke steenbakkerijen van
Leon Van Damme en Lucien Bareel leverden de stenen. De bouwwerken waren in 1909 zo goed als
klaar. Tot dan was alles Franstalig. In 1909 bepaalde het aartsbisdom echter dat alle preken op
zondag in het Nederlands moesten gebeuren. Om die reden deed men vanaf 1910 beroep op de
Benedictijnen van Affligem. Zij namen nu hun intrek in het klooster
en de kerk. Tot 1928, gedurende die 18 jaar, drukten deze paters hun
stempel op het religieuze leven, ook in de omliggende parochies. Al
vanaf 1921 waren er in Heide/ Kapellenbos ook zusters
Benedictinessen. Eerst woonden zij in villa “De Kluis” van Jozef Muls,
daarna in het “Keienhof”. Toen de Benedictijnen in 1928 het klooster
in de Missiehuislei verlieten namen de zuster hun plaats in. Twee
paters Benedictijnen bleven in het klooster om de diensten voor de
zusters te verzorgen. In 1932 verhuisden de zusters naar Hekelgem
waar ze hun definitief tehuis kregen. Ondertussen had de kerk al
enkele jaren dienst gedaan als eigenlijke parochiekerk voor Heide/
Kapellenbos, dit bleef zo tot 4 augustus 1929 tot de eigenlijke
parochie Sint Jozef Heide/ Kapellenbos werd opgericht. In een vergadering van februari 1931 werd
besloten om in België een missiehuis te openen door de “Paters van het Goddelijk woord”, beter
gekend als de Paters van Steyl. Een onderhandse akte werd opgesteld tussen de Benedictijnen van
Affligem en de nieuwe bewoners. De eigenlijke verkoop gebeurde officieel in 1937. In 1938 schonk
oud burgemeester Bareel dan nog een stuk van 16 aren groot langsheen de Prins Albertlei om bij
het domein te voegen. Bij de overname werd ook beslist dat het huis voortaan als naam zou dragen
“Missiehuis Maria Middelares aller genaden”. Eigenlijk namen de missionarissen van Steyl op 19 mei
1932 al hun intrek maar de officiële intrede werd gevierd op 3 oktober 1939, op de feestdag van de
H. Theresia, patrones der missiën. De plechtige hoogmis werd opgedragen door Mgr. Jansen, vicaris-

generaal van het Aartsbisdom, bijgestaan door Z.E.H. Raeymaekers, deken van Essen, en Antoine
De Preter, pastoor van Heide. Ter gelegenheid van de inwijding van de parochiekerk van Heide op
14 mei 1935 bracht Kardinaal Van Roey een bezoek aan het klooster en de kerk. In de beginjaren
hielden de missionarissen jaarlijks de tweede zondag van juli een processie. Na de hoogmis ging de
processie via de Missiehuislei (toen nog Kloosterstraat) naar de Kapellensteenweg, zo verder naar
de Prins Albertlei en dan, na halt te hebben gehouden aan het rustaltaar, via de kloostertuin terug
naar de kerk. Doorheen al de jaren hielden de Missionarissen van Steyl zich vooral bezig met het
organiseren van “retraites” voor priesters, jeugdbewegingen (zoals KAJ, BJB, H.Hart-bond),
misdienaars en studenten. In 1937 werd naast de kerk een Lourdes-grot opgericht. In 1939 deed
men een aanvraag om een eigen kerkhof in te richten. Dit werd toegestaan maar er werd slechts
één pater begraven, nadien werden de paters die overleden waren begraven op het nieuwe kerkhof
van Heide in de Vredelaan. In 1954 werd gestart met een noviciaat onder leiding van de nieuwe
rector Pater Van Wees. Dit eindige in 1966 maar in die perioden zijn er in
Heide toch 120 novicen ingetreden waarvan er 42 tot priester werden
gewijd. In 1959 werd er in de kerk een orgel geplaatst, wat in 1960 werd
gewijd. In het missiehuis werden ondertussen retraites voortgezet en
waren er paters die startte met godsdienstonderwijs in diverse scholen.
Ook verzorgden zij liturgische diensten tijdens de week- en zondagen in
de kerk. Zo maakten de Paters Struylaert en Van Wees bij velen van ons
die school liepen in de vakschool (nu het GITOK) een blijvende indruk. De
paters van Steyl bleven in Heide tot 1996. Nu is in het voormalige klooster
het verzorgingscentrum Heder gevestigd met haar afdelingen Kon-tiki en
De kade. Ondertussen werden de gebouwen ook al flink gerenoveerd en
werd er heel wat bijgebouwd.
(eigen bijdrage: bron: Calmphoutania. Foto’s van de kerk en van Pater Struylaert)

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 34 van 22 augustus tot 28 augustus 2022
24 augustus: Bartholomeus
Deze heilige van de dag wordt in verband gebracht met de braambessen: Als
Sint-Bartelmeeuws met zijn vel over de braambessen gelopen heeft, dan
deugen ze niet meer.De heilige Bartholomeus wordt voorgesteld met een mes
omdat hij levend gevild zou zijn. Het volksgeloof vertelde dat Sint-Bartel op
zijn naamdag door alle moestuinen wandelt om verse kroppen in de
koolplanten te stoppen. Men mocht hem bij dat werk niet storen, blijf dus die
dag uit de tuin. Hij zou op zijn tocht door de moestuinen vaak met zijn huid
aan de braambessen blijven haken, waardoor de braambessen oneetbaar
werden. In feite gaat het hier om een natuurlijk verschijnsel: op het einde van
augustus zien de braambessen er meestal minder fris uit ten gevolge van het
witwasachtige vliesje op de spinnenwebben die op de bessen verschijnen,
wat men nu in de natuur al kan waarnemen. Hij wordt afgebeeld op blote voeten met soms een stuk
gestroopt vel over zijn arm of in zijn hand. Wegens het villen van zijn huid werd deze heilige ook
gebruikt als schutspatroon van leerlooiers en van de herders (vanwege de afgestroopt huid).
“Zoals (het weer op) Bartholomeus is, blijft ’t gans de herfst gewis”.
25 augustus: Blijven de zwaluwen ook nog na de 25ste lang, wees dan voor de winter niet bang.
28 augustus: Augustinus
In België zijn aan Sint-Augustinus verschillende klinieken en rustoorden toegewijd zoals het
ziekenhuis in Wilrijk. Hij heeft ook nog enkele oud volkskundige spreuken voor u:
Augustinus witheet, de winter wit en koud
Na het feest van Sint-Augustijn zullen er geen hete dagen meer zijn
Sint-Augustijn stopt de zomer in bed, tot de winter is gered (gereed)

Heide had in 1923 al een “grootwarenhuis”
Of toch een heel klein “warenhuis”.
Het was juist na WOI dat men in de HeideStatiestraat een winkelpunt van AD.
Delhaize & C° kon vinden, of men kon
zeggen een eerste winkel van een
warenhuisketen. Deze winkel kon je
vroeger vinden, richting station, voorbij de
oprit van het huidige Beukenhof. Het pand
werd uitgebaat door de familie Gogo
(speciale familienaam). Het was de heer en
mevrouw Gogo, zijn echtgenote was de
winkeldame samen met haar zuster. Zij
hadden één dochter, José Gogo. Een
bewoonster in Beukenhof vertelde mij nog deze leuke herinnering: “Toen ik een jaar of zeven was
moest ik van mijn ouders daar ”Lijsenmeel” (dialect voor Lijnzaadmeel) gaan kopen na schooltijd. Ik
dus naar binnen en vroeg naar “luizenmeel”. De winkelverkoopster keek mij zeer raar aan en begon
te lachen. Ik was zeer verbijsterd en vertelde luid dat mijn ouders dit vroegen. Waarop deze dame
aan mij vertelde: Je bedoelt Lijnzaadmeel(*) zeker”. De uitbaters
stopten met deze zaak net voor WO II. Er werd nog geprobeerd om
de inrichting met meubilair van deze winkel te redden en aan het
historisch archief af te staan, doch bij het uitbreken van de tweede
wereldoorlog werden deze plannen opgeborgen.
(*) Lijnzaadmeel is gemalen zaad van vlas, hiermee werd door toevoeging
van water een soort papje gemaakt dat verwarmd werd om vervolgens
tussen twee dunne doekjes te leggen zodat dit een soort zeem werd dat op
de zweren werd gelegd waardoor die open gingen.
(de bovenstaande foto draagt het nummer 8830, dit is een reeks van
Hoelen, Capellen uit 1923 en geeft de plaats van inplanting in de
Heidestatiestraat weer! De foto hiernaast is foto 9646 uit het jaar 1928, we
zien het vooraanzicht van het winkelpand en ook het adres: Gez. Guillaume,
Statiestraat 436, Heide, télèph.Calmphout 65)
(bijdrage van Paul Witters)
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