
 

 

 

Wie herkent de mensen op de foto? 
De redactie kreeg een vraag van 

Guido Mathieu. Hij ontdekte deze 

foto genomen in 1935 op het perron 

van het station in Heide.  Hij zou 

graag te weten komen of er lezers 

zijn die iemand herkennen op de 

foto. De info kan overgemaakt 

worden aan de redactie en moesten 

we er meer info over kunnen krijgen 

dan laten we jullie als lezers ook mee 

genieten! 

 

Het ouderlijk huis van de familie Bosmans-Fraeters 
Jan Bosmans, een vroegere Kalmthoutenaar heeft een mooi verhaal geschreven over zijn jeugdjaren 

in Kalmthout, meer bepaalt over de omgeving, de eigen woonst en de buren. De familie Bosmans 

woonde op de Kapellensteenweg (iets voorbij Colora), het huis is er nu nog te bekijken. Vader 

Bosmans was een leraar in het Gitok. 

Het huis van mijn kinderjaren (1955-1967)  
Ik ben geboren op 6 juli 1955 als eerste kind van Jos Bosmans en Lisa Fraeters. Mijn vader was al 

twee jaar weduwnaar toen hij op 24 augustus 1954 met mijn moeder trouwde. Het jonge paar 

woonde aanvankelijk in bij mijn vaders ouders, 

Louis Bosmans en Julia Van Reeth, in wat tot 1995 

mijn ouderlijk huis zou blijven. Over dat huis wil ik 

het hebben. Het grootste deel van mijn leven daar 

was mijn adres ‘Kapellensteenweg 210’. Dat was 

niet altijd zo, want in mijn eerste jaren was ons 

huisnummer nog ‘110’. Nog veel eerder, maar toen 

was ik er nog niet, was het ‘Kerkeneind 103’, een 

naam die later uitsluitend nog voor de korte weg bij 

de parochiekerk en het gemeentehuis werd 

gebruikt. Er bestaan nog kaartjes gericht aan ‘Jos 

Bosmans Loodgieter Kerkeneind Kalmthout’. In die 

tijd was dat voor de postbode voldoende. De 

kleurenfoto’s bij deze tekst geven geen volledig beeld van hoe het huis in mijn kinderjaren was. Ze 

dateren van 1995, toen het werd verkocht. De tijd waarvan ik spreek, beslaat voornamelijk de jaren 

1957-1967, de periode tussen mijn eerste herinneringen en het moment waarop ik naar het 

internaat in Hoogstraten vertrok.  
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Bomen 
Ons huis lag aan de hoofdstraat van Kalmthout, de weg tussen Essen en Kapellen. Ten tijde van mijn 

geboorte was die weg nog omzoomd door bomen, maar die veroorzaakten overlast voor de 

bewoners (herfstbladeren!) en voor het toenemende verkeer. In de late jaren vijftig werden ze 

gekapt, behalve in het zuiden van de gemeente, zuidelijk van de Hollekelderstraat: daar behield de 

weg zijn landelijke en residentiële karakter. Door de bomenkap werd het centrum van Kalmthout 

een echte steenwoestijn. Wanneer mensen hoorden dat ik in Kalmthout woonde, begonnen ze 

meteen over de schoonheid van heide, duinen en bos. Ik moest hen steeds terechtwijzen: ons deel 

van Kalmthout was ontdaan van alle groen! Dat zou zo blijven tot er aan het eind van de twintigste 

eeuw opnieuw aandacht kwam voor een groene leefomgeving. Samen met maatregelen om de 

snelheid te beperken kwamen er opnieuw bomen op de Kapellensteenweg in Kalmthout-Centrum, 

maar tot op heden zijn die niet te vergelijken met de statige reuzen van vroeger.  

Villa Ralph  

Mijn grootouders en hun zoontjes Jos en Jan verhuisden in 1926 van Hoboken naar Kalmthout. Mijn 

vader was geboren op de Lage Weg in de Antwerpse wijk Kiel, maar kort na zijn geboorte was het 

gezin al verhuisd naar de Windmolenstraat in Hoboken, tot vandaag een troosteloos straatje vol 

kleine, zogenaamde ‘arbeiderswoningen’. Ons huis werd gebouwd in 1925, op een perceel in de 

hoek van de Kapellensteenweg met de Kijkuitstraat. De grond lag braak sinds de Eerste 

Wereldoorlog. Kort voor de oorlog uitbrak, was er een tehuis voor Duitse wezen opgericht, ‘Villa 

Ralph’. Dat gebouw bestond uit metalen golfplaten. Na de oorlog werd alles wat Duits was geweerd. 

Het tehuis werd afgebroken en de materialen werden als schroot verkocht door de eigenaar van de 

ijzerzaak ‘Pannenhuis’ in Kalmthout Dorp, ‘de Zotte Stevens’. Er kwamen twee nieuwe huizen, dat 

van mijn grootvader, loodgieter Louis Bosmans, en links daarvan dat van Jos en Anna Declercq. De 

rest bleef braak liggen tot drogist Emile Verhelle er een nieuw huis annex drogisterij bouwde, 

tegenwoordig verfwinkel Colora. Op de braakliggende grond gingen we soms spelen met de 

kinderen van de buurt, putten graven en dergelijke. 

Jos en Anna 
Jos Declercq was een gepensioneerde bediende met een doorgroefd gezicht, die een bril droeg en 

een alpinopetje. Anna dreef in de voorkamer een winkeltje met mercerie, 

alias ‘fournituren’. Af en toe kwamen ze bij ons telefoneren, want het bezit 

van een telefoon was in de vroege jaren zestig nog geen verworvenheid. 

In hun tuin achter onze buitenmuur hadden ze een appelboom, waaraan 

kleine, zure en voornamelijk wormstekige appeltjes groeiden. Ik heb ze die 

nooit zien plukken. In latere jaren, toen we een luchtbuks hadden, 

gebruikten we die appels als schietschijven, wat hun al belabberde 

kwaliteit niet ten goede kwam. Jos en Anna waren kinderloos. Mogelijk 

verklaart dat waarom zij een fysionomie had waar grote tragiek uit sprak. Dat werd er niet beter op 

toen Jos in de zomer van 1964 onverwacht kwam te overlijden. Mijn vader vernam het nieuws via 

een telefoontje met zijn ouders vanuit Nieuwpoort-Bad, waar we met vakantie waren. We waren er  

allemaal behoorlijk van onder de indruk. 

Overburen 
Ons huis had een verdieping. De meeste huisjes naast en tegenover ons waren van het type ‘lage 

arbeiderswoning’. Aan de overkant rechts had je graan-, zaden- en kunstmesthandel Cassimon. 

Adriaan (Jaan) Denissen en Lisa Vissers woonden pal tegenover ons. Tussen die twee bevonden zich 

de huisjes van de familie Breughelmans (bijgenaamd ‘de Kraauw’) en van Gerard en Mit Vissers. Als 

timmerman verdiende Jaan goed de kost. Hun enige zoon Frans kon hij in Leuven voor arts laten 

studeren. Hun huis straalde voor die tijd een zeker grandeur uit, ze hadden bijvoorbeeld ramen in 

rose loodglas. Het werkhuis bevond zich achteraan, het rook er heerlijk naar vers gezaagd hout. Lisa 



was een sociale vrouw en populair bij de buren. Ze was de zus van Gerard. Lisa zou in 1965 plots 

overlijden aan een hersenbloeding. Ik hoorde op een 

sombere ochtend de doodsklokken terwijl ik me als 

misdienaar aan het klaarmaken was voor de 

ochtendmis. In de sacristie zei pastoor Weyts tegen de 

koster “dat het ‘die van Vissers’ was”. 

 

 

 

 

De voorplaats: 
Naar mijn weten bestaan er geen 

overzichtsfoto’s van het huis van mijn 

kinderjaren. Wij hadden lange tijd geen 

fototoestel. Nonkel Jan, de broer van 

mijn vader, was amateurfotograaf en aan 

hem danken we vrijwel alle foto’s uit die 

tijd. Er zijn er van mijn eerste weken, op 

schoot bij mijn vader, moeder en 

grootvader, en met mijn neefje Guido en 

nichtje Rita. Ze zijn genomen in de 

‘voorplaats’ van het huis, de woonkamer 

dus, maar ze tonen weinig of niets van 

het interieur. Blijkbaar stond er een fauteuil of een bankstel in stof met een geweven patroon van 

bloemen en bladerkransen. Ze hebben mij als baby tegen de satijnen achterzijde van een 

bordeauxrood kussen gelegd, waarvan ik mij de voorkant herinner als een veld van piramidale, 

rozerode noppen, met fronsend satijn afgeboord. De stoel die zichtbaar is achter mijn moeder kwam 

van het café van tante Sidonie, de oudste zus van mijn grootmoeder aan vaderskant en via haar man 

Jan Lampo een tante van de schrijver Hubert. Hij is bewaard gebleven: tegenwoordig staat hij in ons 

tweede verblijf in het Franse Montloué! 

Die ‘voorplaats’ bestond toen nog uit twee ruimten, die bovenaan door een 

mahonierood geverniste boog met loodglas een beetje van elkaar afgescheiden 

waren. In de voorste ruimte stond een tafel. Toen ik een jaar of vier was, verdween 

de boog en kwam er een lichte houten balk voor in de plaats. Vanaf dan hadden 

we één woonkamer. Op de vroegere scheiding tussen de ruimten werd een schouw 

gebouwd en een nieuwe kolenkachel geplaatst, van het type hiernaast, een 

Surdiac. Dat model werd als luxe en prestigieus beschouwd. Hoe de ruimte tot op 

dat ogenblik verwarmd werd, weet ik niet. 
(bijdrage van Jan Bosmans, wordt volgende week verder vervolgd) 

Buurtkoffie in Dennendael 
De buren van de wijk Dennendael willen dinsdag 25 oktober vanaf 14u planten en stekjes gaan ruilen 
in het Ernest Abert huis , Hortentiadreef 31. Gelijktijdig met een tasje koffie kan er over van alles en 
nog wat gepraat worden. Heb je teveel hosta’s, hortentia’s of andere planten en wil je daar wel iets 
anders voor in de plaats, dat is het nu de moment om te ruilen! Uiteraard is iedereen die namiddag 
welkom, met of zonder stekjes!! 
 

Van rechts naar links: zaadhandel Cassimon, het huisje van de familie 

Breughelmans, van Vissers en het hogere huis van Jaan Denissen. Een foto 

uit 1965, naar aanleiding van de feestelijkheden rond het aantreden van 

burgemeester Adriaan Van Hooydonck. Foto Ria Van Hooydonck  

 

Met mijn moeder, Lisa Fraeters, 

1955. 

Trots op het satijnen kussen. 

De 'Surdiac'. 



Achterbroekse schepen wil strafste Boerin worden! 
Sandra Hoppenbrouwers maakt deel uit van het Kalmthoutse schepencollege, zij wil de strafste 
Boerin van Vlaanderen worden. Binnen het schepencollege is zij bevoegd voor landbouw, 
kinderopvang, ouderen, toerisme en dierenwelzijn. Verder is ze lid van Ferm en bestuurslid van 
Ferm-Agra. Als zuivelambassadrice ontvangt ze regelmatig scholen en andere groepen op de 
boerderij.   Het zoeken van de strafste Boerin is een initiatief van Plattelands TV. Momenteel worden 
er zes genomineerden gevolgd tijdens hun werkzaamheden op en naast de boerderij, zeven dagen 

op zeven. En daar is Sandra dus bij.  Sandra 
baat, samen met haar man Wim, in 
Achterbroek een melkveebedrijf uit met 150 
melkkoeien en een 120 stuks jongvee. Zij vindt 
het belangrijk dat mensen kennis maken met 
en binding houden met de landbouwsector. 
Het was haar man Wim die haar achter haar 
rug inschreef. ‘Als je eigen ventje je al een 
straffe vindt: das toch een schoon teken van 
waardering’, lacht Sandra.  ‘Dus vond ik dat ik 
niet anders kon dan meedoen.  Tot hiertoe 
waren de opnames wel plezant. De eerste 

opname was met alle kandidaten samen en ‘t zijn echt toffe boerinnen. Het was een heel gezellige 
dag en er is veel gelachen. Daarna filmden ze een dag bij elke kandidaat op de boerderij en volgden 
ze de activiteiten die we naast het boerenleven nog ter harte nemen. Daar was ik in het begin wel 
wat zenuwachtig voor omdat dan alle aandacht op één persoon is gericht en niet meer op de hele 
groep. Maar eens de opnamen gestart, viel die stress weg. Dat was een drukke maar leuke dag, en 
omdat er ook heel wat mensen waar ik vaak mee samenwerk hun steentje bijdroegen, was er veel 
afwisseling. Dan waren er nog een aantal praktische opdrachten, een korte quiz en een interview. 
Het ene lukte al wat beter dan ’t andere’, sluit Sandra af.  Nu moet Sandra een aan de nodige 
stemmen geraken en daar kan jij als lezer toe bijdragen. Vindt je dat onze schepen de strafste Boerin 
mag worden, stam dan via www.destrafsteboerin.be 

Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes  (Paul Witters)  
Week 43 van 24 oktober tot 30 oktober 2022 

24 oktober: de zon komt in het teken van de schorpioen. 

28 oktober: Judas Thaddeus:  De relieken die aan Judas worden 

toegeschreven zijn in de Sint-Pieter te Rome. Judas wordt aangeroepen 

bij hopeloze zaken (vanwege het bijgeloof dat hij een naamgenoot is van 

Judas Iskariot die Jezus heeft verraden), vandaar ook bij wanhopige 

verlangens. 

Judas wordt afgebeeld met bijl, knots, hellebaard of zwaard 

(martelwerktuigen); met een kruis (volgens sommigen werd hij net als 

Simon gekruisigd); soms met een beeltenis van Jezus op de borst of op 

een doek. 

Als Simon en Judas komen, begint men de winter te schromen. 

Als Simon en Judas voorbij gaan is het met de zomer gedaan. 

Als Judas en Simon henen gaan, dan komt de winter aan 

De herfst droog en warm, of de herfst nat, kil en donker. Zeer waarschijnlijk moeten we hier de kern 

en de achtergrond zoeken van de spreuken die een blik werpen op de komende winter. In veel 

spreuken van september, oktober en november zien we steeds weer, dat een droog najaar voor een 

strenge winter zorgt en donker en nat weer in dit seizoen de winter zacht zal laten verlopen. Deze 

gedachte hebben de mensen van vroeger door de vallende bladeren laten vertolken. Een droog 

http://www.destrafsteboerin.be/


najaar en een pittige winter. Dit verhaal wil doorgaans heel goed kloppen en omgekeerd eveneens. 

Bladeren zijn echter erg wispelturig, zeker als ze vallen. 

De oudste woning van Heide 
In 1898 bouwde Jef Ivens als eerste een woning in de wijk F., namelijk in de Canadezenlaan nummer 

4 (zie Heide Vertelt n°57) Ze staat er nog altijd en is bijna onveranderd (gevel gerestaureerd voorjaar 

2022) 

 

Haar grootvader is daar in 1930 komen wonen, zijn dochter erfde dit huis en nu is het de 

achterkleindochter die eigenares is. Zij heeft tijdens dit voorjaar de gevel laten restaureren. Foto 

links (zeer slechte kwaliteit) van de Canadezenlaan, richting station met vooraan links woning 

nummer 4 (rood vlak), foto rechts: huidige, gerestaureerde woning. 

Het pand hieronder afgebeeld, Kapellensteenweg n° 524,  gaat binnenkort ook tegen de vlakte. Het 

is de woning van Erich Scheibenstock, één van de oud-

directeurs van de vroegere Plastilit. Erich bouwde deze 

woning in 1960. Kenmerkend voor deze moderne woning 

was zijn bouwstijl en gebruik 

van speciaal ontworpen 

dakgoten die de Plastilit nog 

meer op de kaart zette. Op 

deze plaats komen aan de kant 

van Kapellensteenweg nieuwe 

appartementen, en aan de 

achterzijde (Willy Vandersteenplein) komt een totaal nieuwe Aldi. 

Tijdens deze bouwwerken gaat de huidige Aldi dicht van begin januari 

2023 tot einde juni 2023. Nog meer nieuwbouw in onze 

Heidestatiestraat, het pand, verborgen achter de cipressen gaat ook 

tegen de vlakte voor…… inderdaad nieuwe appartementen. 

Heidestatiestraat n° 67 krijgt er nog eens 17 appartementen bij met ondergrondse parking voor de 

bewoners. 

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). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via 
de website www.binkalmthout.be  
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