Heide vertelt

nummer: 136

7 augustus 2022

Sluit je vakantie af met deelname aan de familiesportdag!

Wie de vakantie op een aangename en sportieve manier wil afsluiten, al of niet met het hele gezin,
moet beslist zondag 28 augustus vetjes aanduiden op de kalender. Die dag organiseert de
gemeentelijke sportraad van 10u tot 17u een familiesportdag. Het is de eerste viering van “50 jaar
sportraad” kaderend in een drieluik. Het wordt werkelijk een dag waar iedereen zijn gading gaat
vinden. Voor diegene die al enkele jaartjes op de teller hebben is er een uitgestippelde fietstocht
van 21 kilometer doorheen onze gemeente en een uitgestippelde wandeltocht van een 6-tal
kilometer lopende langs doorsteekwegeltjes die je misschien nog nooit hebt bewandeld. Nog voor
de oudsten onder ons (maar zeker ook voor jongere deelnemers) is er petanquen en
handboogschieten. Het zou geen familiesportdag zijn moesten de kinderen niet de nodige aandacht
krijgen, tal van mogelijkheden worden aangeboden. Voor de kleuters is er turnen, een springkasteel
en eendjes vissen. Wat oudere deelnemers kunnen deelnemen aan allerlei sporten. Hiervoor zetten
verschillende Kalmthoutse sportverenigingen hun beste beentjes voor:
voetbal, atletiek, maar ook attractieve sporten zoals er zijn: gekkefietsen-parcours, klimmuur, stormbanen, rodeo, bmx-parcours. De
verenigingen Kalmthout SK, Atletiekclub Kalmthout en Petanqueclub
Kalmthout zorgen er ook voor dat er die dag niemand dorst of honger
moet lijden. Vanaf 10u zullen de mensen van de gemeentelijke
sportraad iedere deelnemer een aangenaam onthaal bezorgen en de
deelnemers wegwijs maken zodat men de familiesportdag optimaal
kan invullen. Het feestelijk gebeuren heeft plaats op de sportvelden
“Heikant” en wordt volledig gratis aangeboden. Mogelijk gaat het
sportcentrum die dag iets moeilijker te bereiken zijn (ook met de fiets)
gezien er in het eerste deel van de Heikantstraat (kruispunt met
Foxemaatstraat) wegenwerken plaatsvinden in de periode van 1 tot en met 31 augustus. Kom er

dus best naar toe vanuit de richting Beauvoislaan! Aan het onthaal zal ook de mogelijkheid worden
geboden om het boek “de Kalmthoutse GOUDEN sportgeschiedenis” aan te kopen. (kostprijs in
voorverkoop 12 euro). Sport voor jong en oud en op eigen tempo, zorg dat je erbij bent!

Een gasfabriek in Kalmthout, en waarom??
In één van de recentste uitgaven van de gemeente lezen we dat na het afbreken van de oude
brandweerkazerne de bodem daar moet gereinigd worden. We lezen ook dat dit te maken had met
een “gasfabriek” welke daar destijds actief was. Sommige mensen stelden de vraag wat dit wel
mocht geweest zijn, anderen herinnerde zich daar vaag nog iets van. Tijd dus om dat nog eens even
in beeld te brengen, hiervoor konden we Camphoutania nummer 1 uit 1967 raadplegen. Wij maakte
een samenvatting.
Voor 1867 was er bijna nergens straatverlichting, men kende toen alleen een olielamp. Zo waren er
in Kalmthout vier, één aan iedere wegtol of bareel (aan de Withoef, de Sint Jacobskapel, de
Kruisstraat en aan de kapel van Achterbroek). In 1877 besloot het gemeentebestuur om te starten,
in beperkte mate, met het aanbrengen van straatverlichting. Er werden op vier punten
petroleumlantaarns geplaatst in Kalmthout-Dorp. Vanaf half september tot half april zorgde een
“lampist” ervoor dat deze lampen werden aangestoken. Hij deed zijn ronde met een ladder, een
“petrolkanneken” en de nodige poetslappen. Stilaan kwamen er in alle Kalmthoutse dorpskernen
“petrollampen” en werden er “lampisten” aangesteld. Pas in 1906 besloot het gemeentebestuur tot
“modernisering” over te gaan. Burgemeester Bareel vond dat verlichten door middel van acetyleen
of elektriciteit te duur zou uitvallen en sloot in 1907 een contract of met “Gaz Riche” uit Brussel. Het
contract bracht ook mee dat er in Kalmthout een “gasfabriek” zou worden gebouwd. De gemeente
besloot deze te laten bouwen noordwaarts van het kerkhof, dus op de plaats waar nu de oude
brandweerkazerne nog staat. Naast een gebouw werden er ook gasketels voorzien. Einde 1908 was
dit alles klaar en kon de fabriek in werking worden gesteld. Vervolgens werd er enkele kilometers
buisleiding aangelegd zowel richting
Heuvel als richting Heide station. In
totaal kwamen er langs dit traject 120
lantaarns. Op dat ogenblik was het ook
mogelijk dat de bewoners konden
aansluiten op dit net voor hun
huisverlichting. Het gas dat in de fabriek
tot stand kwam noemde men lichtgas,
het werd gefabriceerd volgens het
zogenaamde
systeem
Mansfield
(Liverpool). Eigenlijk werd er via een
eenvoudige generator gas gewonnen uit
petroleum en zelfs uit ruwe olie. In 1929
nam de “Antwerpse gascentrale” het
lopende contract over. In 1940 deed de “fabriek” geen dienst meer en werd het gebouw aan de
gemeente verkocht. De gemeente gebruikte het gebouw nog verschillende jaren om het te laten
bewonen. De eerste bewoners in het gebouw, de familie Peeters-Duerloo kende men in Kalmthout
vooral als “die van de gas”. Zo ook één van hun nazaten, de destijds gekende wielrenner Louis
Duerloo, zijn bijnaan was: “Louis van de gas”. Later kwam brandweercommandant Gerard Vissers
en wonen. Vic Kustermans was de laatste bewoner vooraleer het gebouw in januari 1967 werd
afgebroken. Op de vrijgekomen gronden werd dan een brandweerkazerne gebouwd welke voor
haar tijd ook weer vooruitstrevend kon genoemd worden. Deze kazerne huisveste zowel de
brandweer als de politie (tot 1981). Nu moet deze kazerne plaatsmaken voor het bouwen van het
nieuwe gemeentehuis en de herinrichting van de omgeving. Vergeleken met de andere
buurgemeenten was Kalmthout begin de 20ste eeuw heel vooruitstrevend wat straatverlichting
betrof, mede doordat de gemeenteraad de ideeën van de toenmalige burgemeester Bareel steunde.

Hoe winkelcentrum “De Beek” tot stand kwam?
Een typisch middenstandscentrum. Hiermee willen we de bijkomende informatie geven, die werd
gevraagd in “Heide vertelt nr. 31 van 31 juli jl”. Het winkelcentrum De Beek aan het dorpsplein is
het tweede middenstandscentrum in Vlaanderen. Het werd officieel geopend op 15 september
1978 door de toenmalige burgemeester Ludo Vandenmaagdenberg. Het viert bijgevolg volgend jaar
zijn 45ste verjaardag.

Dit idee kwam van het toenmalige NCMV, nu UNIZO (de Unie van Zelfstandige Ondernemers). Een
gelijkaardig centrum werd in 1975 geopend achter de kerk in Ekeren-Donk. Beide projecten hebben
iets gemeen. Het winkelcentrum Donk was destijds een alternatief voor een geplande GBsupermarkt. Het had een gesloten concept met een binnenkoer. Het winkelcentrum De Beek in
Kalmthout was ook een alternatief. Hier lagen de kaarten wel anders. De gemeente had in de helft
van jaren ‘70 een verkavelingsplan laten opstellen, waarin een aantal panden willekeurig verspreid
over de hele verkaveling waren voorzien. Elke straathoek zou zijn spreekwoordelijke winkel krijgen.
Dat was toen echter al achterhaald. Fa Jacobs, de vader van onze huidige burgemeester, en
ondergetekende werkten toen beiden bij het NCMV in Brussel. Van die organisatie kregen we de
opdracht bij het toenmalig gemeentebestuur de bouw van een winkelcentrum te bepleiten. De
gemeente bleek snel gewonnen voor de idee om de geplande winkels in de verkaveling te bundelen
in een heus winkelcomplex vlak bij het nieuwe dorpsplein. Voorwaarde was dat de haalbaarheid van
dit nieuwe concept werd aangetoond door de nodige studies. De planologische dienst van het
Economisch en sociaal instituut voor de Middenstand kreeg deze opdracht. Alle studies kwamen tot
het besluit dat zo’n project op bedoelde locatie verantwoord was. Deze keer ging de voorkeur naar
een open centrum dat goed zichtbaar zou zijn van op het nabijgelegen dorpsplein. Om verrassingen
te vermijden werd de lokale middenstandsafdeling nauw betrokken bij de verdere uitwerking. Veel
bestuursvergaderingen en een studiecyclus van drie avonden waren nodig om onze lokale
middenstanders een juist inzicht te geven in dit nieuwe concept en zijn vele mogelijkheden. De
gemeente stond erop dat het winkelcentrum de oude dorpskern zou doen herleven. Het project
moest volledig op de middenstand worden afgestemd. Zo werden de belangen van de lokale
neringdoeners optimaal gevrijwaard. Er werden acties ondernomen om de drempel voor
geïnteresseerde zelfstandigen zo laag mogelijk te houden. Om speculaties te vermijden was de
gemeente, die eigenaar was van de gronden, bereid om het grondaandeel rechtstreeks aan de
kandidaat-handelaars te verkopen. Een gespecialiseerde dienst van het NCMV was betrokken bij de
realisatie van dit centrum. Het winkelproject was een realisatie van de NV SABO, een

samenwerkingsverband van verschillende zelfstandige aannemers. Deze vennootschap kreeg een
staatswaarborg tot 95% van het geleende bedrag. De kandidaat-kopers werden door de gemeente
voorgesteld en kregen gedurende zes maanden een voorkooprecht. Die maatregel zorgde ervoor
dat de meeste winkels in handen kwamen van Kalmthoutse winkeliers. Er werd een
winkeliersvereniging opgericht voor de onderlinge samenwerking en promotie van dit
middenstandswinkelcentrum. Ludo De Caigny, de uitbater van de sportwinkel Sportiek, werd de
eerste secretaris. Voor de financiering van hun winkel kregen de winkeliers-kopers een rentetoelage
van 2% over 6 jaar op 50% van de investering. De rechtstreekse verkoop van het grondaandeel, de
staatswaarborg en de rentoelage waren de principes van “sociale winkelbouw”, een idee dat het
NCMV destijds voorstand naar analogie met de sociale woningbouw. Jammer dat die idee nadien
weinig opvolging kreeg in tegenstelling met de sociale woningen. Dit project is een combinatie van
woonappartementen, een supermarkt en een 20-tal winkels. Ze beslaan samen een oppervlakte van
1.850 m². Eerst werd de supermarkt uitgebaat onder het UNIC-label. Nadien werd het de nu nog
steeds gekende AD-Delhaize.

Uit de tweede foto, genomen deze maand, mag blijken dat het winkelcentrum De Beek als
buurtwinkelcentrum de tand des tijds voortreffelijk heeft doorstaan. Een natuurlijk verloop van
uitbaters is onvermijdelijk. Het had doorheen al die jaren weinig last van leegstand. Vandaag zijn
alle panden bezet en blijft het succes verzekerd. Het hoeft niet te verbazen dat de AD Delhaize nog
steeds mijn voorkeur geniet. Ik stond immers mee aan de wieg van dit prachtig
middenstandscentrum.
(bijdrage van Eddy Marstboom, Antoine De Preterlaan, destijds betrokken als verantwoordelijke bij UNIZO)

Albert Hendrickx in Parijs-Brest-Parijs (reactie)
In Heide vertelt…nummer 134 zag ik de foto van de aankomst van Albert Hendrickx in Parijs na de rit
Parijs-Brest-Parijs. Nog nooit eerder had ik deze foto gezien. Neuville, een Waalse renner was
ploegmaat van Hendrickx in de Belgische ploeg in de Ronde van Frankrijk vlak voor de oorlog. Zij
waren geen sprinters, maar wel harde werkers. In datzelfde jaar werd ook Wenen-GrazWenen gereden met dezelfde renner als winnaar. Eigenlijk wilde men deze wedstrijden jaarlijks

inrichten, maar de Internationale wielerunie vroeg zo’n groot bedrag, dat ze dat niet konden
betalen. Daarom is het bij één reuzerit in Frankrijk en één in Oostenrijk gebleven.
(aanvulling van Louis Verpraet, Beukenhof)

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)
Week 32 van 8 augustus tot 14 augustus 2022
In deze week zijn de hondsdagen (zie nr133) voorbij, de drie katjesdagen beginnen (dat zijn de drie
dagen die volgen op de hondsdagen. Dan rusten de poezen niet voor ze een kater hebben).
10 augustus: Sint Laurentinus: Sint Laurentinus schijnt voor 10 augustus te zijn wat Sint Margriet
voor 20 juli is: een lotdag. Rond deze tijd zijn er opvallend veel “vallende
sterren”: de aarde komt nu terecht in de meteorieten wolk, zodat talloze
kleine stofdelen in onze dampkring inslaan en er verbranden. Die veroorzaken
gedurende enkele nachten de “vallende sterren”. De vele vallende sterren in
de tijd rondom zijn feestdag worden Laurentiustranen genoemd. Deze heilige
man heeft meer dan 20 verschillende weerspreuken, waarvan hier enkele:
Een schone Laurentinus geeft een klaar wijn- en bijenjaar
Wie (op zijn tijd) knollen/rapen wil eten, mag Sint-Laurens niet vergeten.
10 augustus werd als uiterste datum voor het zaaien van rapen beschouwd.
Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen brandwonden (hierbij bad men het
schietgebedje).:
"Heilige Laurentius wil ons geloven
dat gij alle pijn kunt doven laat u bidden
deze wens door ons Heer te helpen
de pijn door brand te stelpen."
11 augustus: Klara van Assisi: De Clarissen hebben als stichteres de H. Clara (1194 – 1253). Clara
betekent “de stralende, de lichtende”. De verwijzing naar de zon
ligt dus voor de hand. Maar waarom eieren brengen, en geen
kippen? Eén van de leefregels van de Clarissen was dat ze geen
vlees mochten eten. En dus werden het eieren. Persoonlijke
navraag leerde me dat ook andere kleine geschenken wel kunnen.
Ik kan hiervoor wel geen garantie geven dat het echt helpt, maar
het is in elk geval een mooie traditie.
Eieren voor Klaarke, goed weer voor het paarke.

Oproep om de herkomst van een foto te achterhalen?
Dag Louis, ik probeer te achterhalen
waar aangehechte foto genomen is.
Het gezin op de foto woonde toen (ca
1935) in Heide, in 'Les Abeilles'
tegenover het Keienhof en ik meen
op de foto pastoor De Preter te
herkennen. Ik zou verwachten dat de
foto genomen is in de school bij een
of andere festiviteit, maar de
raampartijen komen daarmee niet
overeen. Alvast dank voor mogelijke
tips.

(vraag ons toe gezonden door Guido Mathieu, herberg Goude Herder heb ik elk geval nooit gekend maar het
ken ook een gelegenheidsnaam geweest hebben ter gelegenheid van een feest of dergelijke)

Acht van Heide was een succes!!
Voor hen die er afgelopen vrijdag niet bij
konden zijn alvast een paar sfeerbeelden van
het wielerfeest waarvan Heide mocht
genieten? Voor de retrokoers was er een jury
samengesteld die er voor moest zorgen dat er
prijzen konden uitgereikt worden: vlnr: Albert
De Mayer( pastoor), Nicole Maas (vrouw
burgemeester), Paul Lion (burgemeester)
Hugo Vanden Camp (broeder Pére total)
Ludwig Haes (champetter), Karine De Keulener
(moeder overste) en RenéDe Keulener (baron).
(foto: Clarisse De Rydt).
De retrokoers werd gewonnen door Wim
Verbraeken uit Brecht. De smaakmaker van de
22 deelnemers was Siemen Klein uit Hoevenen
die met zijn prachtige vélocipède deelnam aan
de wedstrijd. Deze fietsen worden zeer
beperkt als replica nagemaakt en komen zo
terug in de belangstelling. Momenteel zijn er al
wel enkele liefhebbers die een dergelijk
exemplaar hebben aangeschaft. Voor de
gentlemenwedstrijd
mochten
de
organisatoren 85 renners verwelkomen in
Heide. De wedstrijd werd gewonnen door Anthony Kets uit Berendrecht. Kalmthoutenaar Joeri
Lambrechts eindigde vierde en was de eerste Kalmthoutenaar, hij was die dag ook jarig. Heel wat
mensen trokken vrijdagavond naar het centrum van Heide en dat was ook zeker te merken, een
grote belangstelling tot laat in de avond. De organisatie was dan ook blij de opkomst voor dit
wielerfeest. Ook de horecazaken in de buurt konden genieten van deze opkomst.

(deze foto met dank aan AR fotografie)

Wedstrijd:
Slechts één deelneemster voor de wedstrijd die wij vorige week uitschreven:
Lydia Vanthillo uit de Potterijlaan, zij won een sportzak geschonken door ARGENTA kantoor Heide,
één dezer dagen zal deze bezorgd worden aan haar! De juiste antwoorden die moesten gegeven
worden waren: A: de Kar B: geen C: Wielrennen Kalmthout en D: 73 deelnemers.

We eindigen met een unieke foto genomen van Siemen Klein met zijn vélocipède, en foto’s van
vroegere exemplaren!
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