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Kom vandaag mee sporten tijdens de familiesportdag!
Wie vandaag geen andere plannen heeft moet beslist de
sportieve toer op gaan. Vanaf 10u kan je terecht op de
sportvelden “Heikant” om te bewegen. Tijdens de
“familiesportdag”, in het kader van 50 jaar sportraad, is
er voor elk wat wils. Hiernaast hebben wij de fietstocht
afgebeeld die je vandaag kan rijden, een afstand van
21,7 kilometer doorheen onze mooie gemeente. Naast
het fietsen en wandelen (tocht van 6 kilometer) kan je
ook deelnemen aan tal van activiteiten, zowel voor jong
als oud. Alles wordt aangeboden door de gemeentelijke
sportraad in samenwerking met het gemeentebestuur.
De deelname is gratis. De sportverenigingen die thuis
zijn op de sportvelden Heikant zetten ook hun beste
beentje voor om het voor iedereen aangenaam te
maken met een hapje en een drankje. De leden van de
sportraad zullen tussen 10u en 17u het onthaal voorzien
en iedereen wegwijs maken in het aanbod. Ter plaatse
zal er ook gelegenheid zijn om het boek “de Kalmthoutse
GOUDEN sportgeschiedenis” te bestellen.

Hondenclubs in Kalmthout
Graag wil ik enkele gegevens doorspelen over de hondenclubs in Kalmthout. Onmiddellijk na de
oorlog was er één, gevestigd bij Stan Vinck in “de Withoef”. Meestal waren de honden Bouviers of
Mechelse Schepers. Het waren schone, gezonde, stevige dieren. De trainingen gingen steeds buiten
door onder de kastanjebomen voor het café. Er was een apache van dienst, dat was Gaston
Hopstaken, zoon van Pietje Hopstaken en broer van Marguerite Hopstaken, echtgenote
Breugelmans. Zijn plunje bestond uit een dik pak aaneen genaaide
vodden. Bij bevel werd hij aangevallen door een af te richten hond,
maar door de speciale kleding die hij droeg kon hij niet door de
hondentanden gekwetst worden. De honden werd ook aangeleerd
dat zij bij een vast bevel onmiddellijk moesten loslaten. Ook aan
hoogspringen werd veel aandacht besteed. Chrisje Bresseleers, die
recht over ons woonde, was ook lid. Hij had een mooi hondenkot
laten maken met een traliehekken errond van 6 meter bij zes en ± 2
meter hoog. De hond was goed beschermd tegen regen, wind en
sneeuw. Sooike De Clerck, een beenhouwer uit de Bezemheide, was
ook lid van de club. Toen zijn hond ± 6 jaar oud was; ging Sooi hem

’s avonds halen voor een avondwandeling, maar toen hij in de kooi kwam, werd hij door zijn eigen
hond, een bouvier, aangevallen. Na een hevig gevecht kon hij zich losrukken en met gescheurde
kleren en veel beetwonden kon hij de hondenkooi verlaten. En zo heb ik nog twee dergelijke
verhalen gehoord. Uiteindelijk werd de club opgeheven, maar wat later is er in de Bareelstraat een
nieuwe club opgericht. Het terrein was afgesloten met een 2 meter hoge schutting van betonplaten.
Als ik me niet vergis was Francis Vergauwen de voorzitter. Toen hij echter zijn nieuwe woning
gebouwd had in de buurt van “Den Dijk” zijn de activiteiten van deze club sterk verminderd.
Misschien kan hij hierover meer uitleg verschaffen. Francis is de zoon van Gust Vergauwen, gehuwd
met Colette? Als ik aan hem vroeg waar zijt gij vandaan, dan antwoordde hij steeds van “den Uil”.
Later heb ik ervaren dat verschillende mensen van den Horendonk ook op “den Uil” geboren waren.
De Uil was in vroeger eeuwen de plaats, waar de postkoets van
Antwerpen naar Roosendaal halt hield om de paarden te laten drinken.
Waarschijnlijk reed deze postkoets om de 14 dagen. Vanuit Antwerpen
volgde zij de klassieke weg naar Bergen op zoom, tot in Putte Nederland.
Van daaruit ging het verder over de Oude Postbaan, die aan de Paalberg
de grens over ging. De weg slingerde ten zuiden van de Kriekelare vennen
richting van Wildert. Na de Kalmthoutse heide te hebben verlaten aan de
Verbindingsweg slingerde de weg zich verder door de achterste en
voorste koude heide, door de Wildert, om de kleine AA (hier Wildertse beek genoemd) over te
steken richting Roosendaalse baan. Hier stak men de weg over waar we nu ook weer de Oude
Postbaan terugvinden in de richting van “den Uil”.
(bijdrage van Louis Verpraet, Beukenhof, foto van Wannes Van Kerckhoven met zijn hond “duc de Mierennest”
waarvoor we al eerder een oproep plaatste)

Kalmthoutse schrijvers…. (vervolg)
In Heide vertelt nummer 134 werden veel Kalmthoutse schrijvers gebundeld. Toch ontbreekt er één
die rond 1960 in Heide woonde en rond de eeuwwisseling verhuisde. Zijn naam: Jack Verstappen,
geboren in het sint Andrieskwartier te Antwerpen in 1915 en overleden in 2002. In Heide woonde
hij in een grote villa, “Heilichtjes” genaamd, op de hoek van de Leopoldstraat en de Koningin
Elisabethlaan. Hij woonde daar samen met het echtpaar Louis en Maria De Koninck uit Mechelen.
Daarnaast woonde er nog een ongehuwde vrouw, Paula, die door haar man verlaten was. Vanaf de
Paasvakantie trokken zij met zijn vieren naar Blankenberge. Daar baatte zij een klein hotelletje uit,
gelegen aan het Manitobaplein, het droeg
de naam “Manitoba” (zie foto hiernaast). Ze
verhuurden alleen aan Engelse toeristen,
die hun vakantie moesten vastleggen voor
1 januari en ook betalen. Zo waren zij de
hele vakantie volgeboekt. Het echtpaar en
Paula verzorgden de kamers, de keuken en
het restaurant. Hijzelf was barman en
maakte de cocktails. Hij was klant bij mij en
zo hebben wij, toen onze kinderen klein
waren verschillende vakanties, buiten het
seizoen, bij hem doorgebracht. Water en
zand was er volop! Gedurende de periode
die zij aan de kust verbleven verhuurde hij
zijn huis in Heide, gemeubeld. Ik weet dat
de eigenaars van de firma De Vos-Lemmens
er verschillende malen hun verlof hebben
doorgebracht.

Als het toeristische seizoen beëindigd was, kwamen de vier terug
naar Heide. Paula deed de boodschappen en soms hielp hij daarbij
een handje, maar meestal schreef hij tijdens de winter heemkundige
werkjes. Verschillende ervan heb ik gekregen en doorgegeven aan
het archief van Kalmthout. Maar toen rond de eeuwwisseling eerst
Louis en kort daarna Maria overleden waren en in Heide begraven
waren, kreeg hij een inzinking. Hij verkocht zijn “villa Heilichtjes” en
trok naar de Westhoek, waar hij op hoge leeftijd nog in het huwelijk
trad. Uiteindelijk belandde hij terug in Blankenberge, waar hij enkele
schrijvers kende. Hij was ook lid van de Vereniging van West-Vlaamse
Heemkundeschrijvers. Toen hij 85 jaar werd, is hij in Antwerpen
gevierd voor zijn hele oeuvre. Wie dat ingericht heeft, weet ik niet. In
sommige dagbladen stond er een uitgebreid verslag met foto. Dit was
voor mij zijn laatste levensteken.
Ik stel nog een andere schrijver voor die in Kalmthout woonde,
namelijk pastoor Tony Paeps van den Heuvel. Hij werd geboren in Lier
en was een volle neef Van Felix Timmermans. Hij schreef een
levensverhaal over de Heilige Gummarus, patroon van Lier. Hij was
dokter in de Germaanse talen en voor de oorlog professor aan de
katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen, net zoals Prof. Dokter
Jozef Muls. Na de oorlog werd hij door Kardinaal Van Roey als priester
geschorst. Hij moest op zijn knieën vergiffenis vragen en dat vertikte hij.
Na het overlijden van de kardinaal werd hij benoemd tot pastoor van
”den Heuvel”, waar hij al woonde. Hij had van zijn tuin een grote volière
gemaakt met een grote vijver er in. Zijn hobby was wilde vogels kweken
die in de heide voorkwamen. Het werd geen succes. Na zijn pensioen
bouwde hij een woning op het einde van de Kapellekesdreef, dit is de
originele Lindendreef van de paters van Tongerlo. Van hem kreeg ik het
boekje over de Heilige Gummarus, versierd met mooie gekleurde
tekeningen. Ook dat exemplaar gaf ik aan het archief van Kalmthout. Of
hij nog iets anders geschreven heeft, weet ik niet.
Geert Grub , wonende aan de Geuzenback, was een vreemde ongebonden persoon met een eigen
visie. Hij was een Theosoof, hij geloofde in God, maar was geen lid van welke kerk dan ook. Ook hij
hield zich bezig met schrijven en ook van hem kreeg ik enkele werkjes, die ik eveneens aan het
archief overmaakte.
(bijdrage van Louis Verpraet, Beukenhof)

Een reactie op het eerste (groot)warenhuis in Heide
Ik ben nog even in mijn notities gedoken naar aanleiding van het artikeltje over de Delhaize in de
Heidestatiestraat in het nieuwe nummer van Heide vertelt. Ik had in voorbereiding voor mijn boek
over de moordzaak van Phoenix-park de bewoning van de directe omgeving van het Phoenix-park
in 1922 en 1923 in kaart gebracht, en de familienaam Gogo stond daar niet bij. Zoals Paul aangeeft,
is de eerste postkaart die in het artikel verscheen, te dateren omstreeks 1923, en er was toen al
duidelijk de naam Delhaize boven de winkel te lezen. In mijn notities had ik twee winkels genoteerd:
enerzijds aan het begin van de Heidestatiestraat de winkel/koffiehuis van de familie Tallier en
anderzijds die van de familie Van der Stukken. Vader Jan Albert Louis Van der Stukken was winkelier
van beroep en geboren in Antwerpen en gehuwd met Anna Marina Vanswijgenhoven, die geboren
werd in het Limburgse Peer. Het echtpaar had twee dochters en drie zonen, die geboren werden
tussen 1898 en 1907 in Tessenderlo en Brasschaat. Op 19-jarige leeftijd overleed de jongste zoon
(4de kind) in augustus 1923 in Bree. De familie Van der Stukken zelf is eind mei 1924 naar Bree
verhuisd. In het gezin was ook een weduwe uit 1835 inwonend (wellicht moeder of schoonmoeder),
die in 1924 op 89-jarige leeftijd mee verhuisd is naar Bree. Verder was er ook een neefje van
mevrouw Vanswijgenhoven inwonend. Hij is al in april 1924 verhuisd naar zijn geboorteplaats

Tessenderlo. Wellicht heeft de familie Van der Stukken het filiaal van Delhaize naar de
Heidestatiestraat gebracht, en werd de winkel door hen uitgebaat op het moment dat Hoelen
postkaart 8830 uitbracht. Gezien de familiebanden van mevrouw Vanswijgenhoven met Limburg, is
het vertrek van het gezin naar het Limburgse Bree niet verwonderlijk. Was het vroegtijdig overlijden
van hun jongste zoon aanleiding voor het vertrek? De volgende bewoning van het winkelhuis
Delhaize arriveert pas in september 1926, wanneer Vincent Ludovicus Gogo, geboren in 1887 in
Antwerpen en aldaar gehuwd in
1920 met de eveneens Antwerpse
Jozefina Louis Guillaume. Het gezin
arriveert in Kalmthout vanuit de
Sint-Pietersvliet te Antwerpen.
Dochter Delphine José Antoinette
wordt in augustus 1928 in
Kalmthout geboren. Wat er tussen
het vertrek van de familie Van der
Stukken en de aankomst van de
familie Gogo met de winkel
gebeurde, is niet duidelijk uit de
bevolkingsarchieven. Aangezien de
benaming is gebleven, is het niet
onlogisch te veronderstellen dat de winkel wel werd opengehouden, zonder dat de uitbater ter
plaatse woonde.
(bijdrage van Danny Mathysen. Ondertussen hebben we nog een foto gevonden genomen in de
Heidestatiestraat, het is duidelijk een andere winkel dan de Delhaize die hier wordt beschreven, mogelijk is
dit de winkel van Tallier waarover Danny het heeft ?)

Aandacht voor de verkeersveiligheid
In ons archief vonden we een tekening terug
gemaakt in de Studio Willy Vandersteen. Het
was de opvolger van Willy (Paul Geerts) die
deze tekening maakte op verzoek van de
gemeentelijke jeugdraad in 1979. Het kaderde
in een actie van de jeugdraad op 13 mei dat
jaar. Die dag werd er een “kindvriendelijke dag”
ingericht met allerhande straatspelen,
stoeptekenen, straatvoetbal, enz.. Een aantal
straten werden hiervoor afgesloten voor het
autoverkeer zodat de kinderen deze straten
voor één dag konden gebruiken. Aan het slot
van de dag kregen alle kinderen de hiernaast
afgebeelde tekening.
Willy
Vandersteen
was
Kalmthoutse
verenigingen wel meer dienstig om rond
bepaalde thema’s een tekening te maken en zo
zijn medewerking te verlenen aan het
dorpsleven.

Kunstschilder Midy woonde eerder al in Kalmthout (reactie)
Als aanvulling op het artikel over Ernest Midy. Vooraleer hij naar Mol
is vertrokken, heeft Ernest Joseph Jan Midy, kunstschilder, ook nog
in Kalmthout gewoond. Op 26 november 1898 is hij namelijk voor
burgemeester Clément van Lidth de Jeude in de gemeente
Kalmthout getrouwd met Joanna Ludovica Josephina Midy die tot
dan in Antwerpen had gewoond. Op 23 mei 1899 werd hun zoon
Julius Joseph Ernest Midy in Kalmthout geboren. Er wordt op de
geboorteakte geregistreerd dat het koppel Midy-Midy op dat
moment woont in wijk B (Dorp nr. 13). Via genealogische websites
kan teruggevonden worden dat het koppel nadien nog twee
kinderen kreeg:
- Martha Joseph Midy (geboren op 5 juni 1904 in Mol)
- Arthur Midy (geboren in 1912 in Antwerpen)
(aanvulling door Dany Mathysen, foto: schilderij “landschap in de Kempen” van Ernest Midy)

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 35 van 29 augustus tot 4 september 2022
Met de eerste twee weken van augustus achter de rug hebben we hitte en droogte gekend, (t/m 15
augustus 2022 is er in Heide slechts 3 mm regen gevallen) Een quote van Frank Deboosere: “We
hebben dit jaar een dertiende en een veertiende maand nodig met elke dag volop regen”!
We kennen september als herfstmaand of nog bekende volksnamen zoals fruitmaand, gerstmaand,
havermaand, zaaimaand, d ’ander oogstmaand. De dagen in september korten met 1u57 minuten
(bijna 2 uur).
31 augustus: het einde van de augustusmaand: Alles heeft zijn tijd van zijn, niets vervroegen, niets
verschuiven: in augustus zure druiven, in oktober zoete wijn. (van half augustus tot de wijnoogst
verdwijnt het zuur uit de druiven en neemt het suikergehalte toe. Daarbij is enige regen nodig en
de zon moet zeker schijnen).
Als de ‘r’ is in de maand, is het weer niet altijd meegaand.
1 september: Sint Egidius/Gillis
- Sint-Egidius geeft de start van de meteorologische herfst.
- ’t Weer dat Sint Gilles biedt, en eindigt voor vier weken niet.
- Sint-Gilleke: ’t klokske op ’t spilleke; Sint-Michiel: ’t klokske op ’t wiel: met
Sint Gillis begint men zich al op het spinnen voor te bereiden en met SintMichiel wordt spinnen een belangrijke avond activiteit.

- Sint-Gilles verbud den unjere den achterunjere en kort ’n sjtuver aan den
daagloon (Limburgs): (de unjere is Limburgs voor middagslaap en den
achterunjere is er de namiddagboterham).Op 1 september zijn de dagen zo
gekort dat het halfuurtje rust in de namiddag voor de dagloner komt te
vervallen. Hij kan ook een uur eerder naar huis, vergeleken met 1 juli is de dag
drie uur korter

- Sint

Egidius is de patroon van wild waarop gejaagd wordt, van vee en
bosbescherming.

“Karaboeja, de zwarte snoep van Zwette Jef
Zwarte Jef of “Zwette Jef” was in Antwerpen gekend voor zijn “bollen”. Hij verkocht die vooral in de
jaren ’60 op (jaar)markten, voetbalstadions, kermissen, wielerwedstrijden. De snoepjes zouden
goed geweest zijn voor allerlei kwaaltjes: “keelpijn, hoofdpijn en zelfs de dikke tet”. De man werd
een legende door zijn verkooppraatjes en hij riep ook verschillende leuzen, zong liedjes en de
snoepen waren goed voor heel wat verschillende kwalen:

Karaboeja, karaboeja, spek,
spek, spek Karaboeja
- Karaboeja, goed voor de
maag, goed voor de keel en
buik
- Bolle, bolle, bolle, ene voor de
mama en ene voor de papa
- Karaboeja, karaboeja 20 franc
het pak en goed voor de keel
en de kak
- Lekker, lekker, lekker, zwarte
bollen van Jef
De echte naam van deze legendarische Zwarte Jef hebben we vroeger nooit gekend, want als je
achter zijn naam vroeg kreeg je steevast als antwoord “gewoon Jef”. Niet meer of minder. Maar het
snoep dat hij verkocht?
Een levendige herinnering aan hem: "Hij had een soort zwarte
brok die hij in stukken sloeg met een hamer. Hij deed de stukken
dan in papier. De snoepen smaakten naar anijs en er zaten
schilfers tussen. Dit zwarte snoep met anijssmaak werd verkocht
in witte puntzakjes. Al zijn te verkopen snoepwaren zat in een
bruin valies. Volgens zwarte Jef waren deze snoepjes heel goed
voor de gezondheid. Soms verkocht hij zijn waar in drukke
winkels, bij bakkers en beenhouwers. En als hij dan binnenkwam
was het eerste dat hij vroeg: “hoe is ’t met de valling? Dan zeiden
zij dat ze geen verkoudheid hadden”. Zwarte Jef reageerde dan
laconiek met een: ”Spijtig is
dat”. De naam "Karaboeja" zegt ook wat het is: "Dat blijkt Swahili
te zijn: 'kara' betekent 'brok', en 'boeja' is 'snoep'." Dit snoepje is
in onze contreien terechtgekomen dankzij andere zwarte
mannen die de snoepen verkochten buiten de steden.
Later, na heel veel speurwerk is zijn afkomst gevonden: Sam
Frank Moran alias “Zwarte Jef” en hij zou geboren zijn in 1893 in
Sint-Thomas in West-Indië, deel van de Maagdeneilanden nu. Hij
zou een Deens paspoort hebben gehad, omdat dat toen een
Deense kolonie was. Hij is in Antwerpen terechtgekomen en
verdiende zijn kost met het verkopen van snoep. Hij is gestorven
in 1970 nadat hij zijn laatste jaren had doorgebracht in een
bejaardentehuis in Borgerhout. Zijn graf lag op de begraafplaats
Silsburg in Borgerhout op Perk T, en is intussen weggehaald.
-

(bijdrage van Paul Witters)
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