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Bij ons 150ste nummer!
Een dag, een week, een maand, ja zelfs een jaar……. wat gaat het
toch allemaal zo vlug! Ik had in elk geval nooit vermoed dat het
initiatief dat ik met het BIN nam in maart 2020, toen we allen plots
in quarantaine moesten, een dergelijke navolging zou krijgen.
Ondertussen zijn we met dit project al bijna drie jaar ver en wordt
ik er nog iedere week wel eens op gewezen dat dit initiatief nog lang niet dood is. De vele
inzendingen en de motivatie van enkele mensen bewijzen dat. Persoonlijk had ik het de laatste
maanden wel wat drukker met het boek dat deze week uitkwam “de Kalmthoutse GOUDEN
sportgeschiedenis”. Maar gelijktijdig doken er andere correspondenten op waardoor het krantje
aantrekkelijk bleef. Geloof mij, verhalen zoals Jan Bosmans nu in een paar afleveringen bracht, zijn
er ongetwijfeld meer. Het geeft de lezers een interessante kijk op de vroegere jaren en roept bij
heel wat mensen een portie nostalgie op.
Ondertussen zet ik, voor mij zelf, alles nog eens op een rijtje. Ik ga weldra een besluit nemen hoe
dit initiatief verder kan gaan. De frequentie, een redactieraad, …… het zijn allemaal mogelijkheden
waarover moet worden nagedacht.
Anderzijds heb ik wel de indruk dat het “krantje” nog steeds gesmaakt wordt door de lezers, ik
hoor dat zeker in de “wandelgangen” en krijg af en toe ook een mailtje in die zin. Ook de reactie

die de bewoners van “Beukenhof” (hiervoor afgedrukt) mij deze week stuurden is hiervan een
stille getuige!
Laat ons tijdens de korte periode die ons dit jaar nog rest tijd nemen om hierover na te denken en
besluiten nemen. Mogelijk zijn er onder onze lezers nog mensen die willen meewerken, het is
zeker een mogelijkheid. In ons volgend nummer publiceren wij graag jullie reacties. Mijn droom is
zeker dat dit krantje kan blijven bestaan en dat het een bindmiddel vormt voor onze wijk en bij
uitbreiding voor het Kalmthoutse gebeuren.
Nummer 150:
Dit nummer is wat uitgebreider geworden. Medewerker Paul Witters wil als eerbetoon aan dit
150ste nummer een verhaal brengen waarmee hij al langere tijd begaan is: “de bareelwachters van
Kapellenbos”!

Sinds 18 november terug: “Bistro-cremerie Monida”!
Op 18 november opende Bram Gilens
opnieuw Bistro-cremerie Monida. Deze
bekende zaak in Heide kwam er in 1936.
Het was Gust Buyens uit Nieuwmoer die
toen aan de “Keienhoflaan” (zo noemde
de Max Temmermanlaan toen) de zaak
opende. Gust was de oudste zoon van een
bakker en opende er een bakkerij. Tijdens
de oorlog ging het minder goed, ook
onmiddellijk na de oorlog volgde niet de
succesvolste periode voor de bakker. Hij gooide het op een andere boeg en opende naast de
bakkerij ook een cremerie. Zo werd MONIDA geboren. Na de oorlog begon de zaak echt goed te
draaien, vooral door de vele toeristen die naar Heide afzakten. Achtereenvolgens kreeg Gust
opvolging, Marcel en Monique Jongeneelen-Buyens, Maria en Noël De Jonge-Brosens en Marc en
Veerle Willems-De Jonge. Dit laatste koppel besloot enkele weken geleden, na 32 jaar horeca, om
de zaak over te laten aan Bram Gilens.
Bram heeft in het verleden al heel wat ervaring opgedaan
in de horeca. Bekende zaken zoals de “Bosrust” in
Horendonk, “Café Royal” (stationsbuffet Antwerpencentraal) en de “Heihoeve” gelegen aan de parking van
het natuurreservaat “de Kalmthoutse heide” zitten mee
in zijn portefeuille. Sinds 1 september is de renovatie
gestart. Zowel binnen als buiten krijg de zaak een
opfrissing. Toch is het de bedoeling een zelfde concept te
houden. “Een concept dat in de smaak valt moet je niet
veranderen”, zegt Bram.
Er zijn wel een paar
nieuwigheden voorzien, zo zal het terras een gans jaar
kunnen gebruikt worden gezien er verwarming is
voorzien. Ook de lichtreclame is wat anders opgevat en
het meubilair werd vernieuwd. Op de kaart zullen zeker de “Vlaamse klassiekers” hun plaats
behouden. Chef-kok Ulla Van Daele (eerder actief in Strijboshof) zal er met haar team voor zorgen
dat de bezoekers op culinair vlak verwend worden.
De sluitingsdag wordt donderdag, tijdens de andere dagen kan men vanaf 10u ’s morgens terecht
voor een lunch, diner of een ontbijt.
Enkele weken later, op 9 december opent ook de daarnaast gelegen bakkerswinkel terug. Vanaf
dan kunnen de mensen ook daar weer hun dagelijks brood kopen (op donderdag gesloten). Nieuw

is hierbij dat achteraan in de winkel een uitgebreid assortiment broodjes te verkrijgen zal zijn. Ter
plaatse zal men er geen broodje kunnen eten (enkel take-away) maar het tegenovergelegen, mooi
heraangelegd kerkplein, biedt een unieke kans om het broodje daar te verorberen!

Prijsvraag!
Ter gelegenheid van de opening van zijn nieuwe zaak schenkt
uitbater Bram Gilens liefst 10 waardebonnen van 5 euro weg.
Er is dus zeker een kans om er ééntje te winnen. Wat moet je
daar voor doen? Het juiste antwoord geven op deze vraag:
De naam MONIDA is afgeleid van drie voornamen, wij
vragen om deze drie namen in een mail te zetten.
Wie wil meedoen stuurt dat mailtje voor woensdag 23
november 2022 naar de redactie van Heide vertelt:
vandenbuijslouis@gmail.com . Je geeft ons de drie
voornamen, vergeet zeker niet om je contactgegevens te
vermelden zodat wij jou vlot kunnen bereiken als je tot de
winnaars hoort. De trekking zal plaatsvinden op donderdag 25 november, in het krantje van
zondag 27 november zullen wij de winnaars bekend maken.

Op zoek naar de “bareelwachtster van Kapellenbos”
Met een grote ontdekking…
“Merkwaardig was dat de uitbating van de halteplaats Kapellenbos, van het begin tot het einde
toevertrouwd bleef aan diverse leden van de familie Biemans” (1)
Bij het lezen van dit klein stukje tekst begon ik mij veel vragen te stellen waarbij ik bleef stilstaan:
‘halte Kapellenbos’, ‘diverse leden van de familie Biemans’, ‘Belgische Spoorwegen’?
Mijn zoektocht begon met het vinden van dit doodsprentje (2) van ene Joannes Franciscus Biemans
met daarop de tekst ‘de drie medaliën van de Belgische Spoorwegen, van 42 jaar trouwen dienst’
Er was een link tussen de naam
Biemans, werkzaam bij Belgische
Spoorwegen en Kapellenbos.
Joannes Biemans
Geboren te Stabroek
Op 18 mei 1865
Overleden te Kapellen
op 6 februari 1945
Weduwnaar van Joanna Catharina
Lauryssen

Op zijn jas vier medailles:
Herinneringsmedaille van Z.M. Leopold II
Drie medaliën van de Belgische Spoorwegen
Een gelanceerde oproep via facebook naar personen die in de vroegere Plastilit hebben gewerkt
(een ander project waaraan ik werk) leverde zeer veel reacties op. Bij het herlezen van alle
reacties viel mijn oog op de naam Biemans. Ik contacteerde haar en kreeg volgend antwoord:
‘Inderdaad dat was een tante van mijn vader, zij woonde aan de overweg te Kapellenbos’. En zo
ging de bal verder aan ’t rollen.
Enkele puzzelstukjes werden gevonden, voldoende voor de verdere zoektocht.

Joannes Biemans was gehuwd
met Joanna Catharina Lauryssen,
geboren te Essen op 13
september 1854 en overleden te
Cappellen op 31 Januari 1926.
Op het doodsprentje van Joanna
lezen we:
‘…en der Medalie van 35 jaren
getrouwen
dienst
als
Barreelwachtster
aan
de
Belgische Spoorwegen’
Joannes en Joanna kregen drie kinderen, Felix, August en Carolin.
1.Felix, geboren op 6 mei 1893
Overleden op 26 december 1964
Huwde met
Maria Walggraeve
twee kinderen
- Monique Biemans, dochter
- Christian Biemans, zoon
2.August, geboren op 7 oktober 1895.
Legerdienst van 1915 – 1917 (foto rechts, August in
uniform)

huwde met Louisa Vinck
één zoon: Constant Biemans
August is overleden op 10 september 1930, na een werkongeval, 35
jaar oud. Hij liep veel brandwonden op tijdens het onderhoud aan
een stoomlocomotief. Hij werkte 13 jaar bij de Belgische
Spoorwegen.

3.Carolin Biemans.
Geboren op 25 maart 1898 als jongste zus van Felix en
August.
Carolin woonde in het ouderlijk huis. De woning gelegen
aan den ‘Blokskesweg’ juist voor de spoorweg, rechts
richting Kapellen, is nu café de Put (foto Paul Witters)
In een tekst (3) ‘herinneringen uit een kindertijd’ lezen we:
Voor de periode rond de oorlog gaan we op stap met Mady

Van Bosch, werd geboren in het woonhuis van het station te Kapellenbos. Vader werkte te
Antwerpen aan de spoorwegen en woonde in Lokeren. De lange reistijd naar de stad, toen nog
zonder tunnelverbinding, woog zwaar. Met de steun van een nonkel die verbonden was aan de
NMBS en bevoegd voor Lijn12 konden ze intrekken in de stations woning van Kapellenbos. Carolin
Biemans woonde aan de overzijde van de steenweg.
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Foto uit 1912, Carolin 5 van rechts

Mady Van Bosch (die Carolin kende) is geboren in het woonhuis van het station te Kapellenbos. Zij
vertelt over deze periode:

‘Terwijl vader ging werken hielp moeder bij de verkoop van kaartjes, waarbij een ‘aller-retour’ naar
en van Antwerpen het meest verkochte product was; Het publiek bestond uit de burgerij die
verblijven in de buurt had, maar ook schilders en schrijvers passeerden. Het huis juist over den
bareel, daar woonde ‘den Biemans’ Zijn huis had vele plaatsen en ramen met een heel groot raam
naar de zonnekant, een heel zonnige woonkamer. Den hof lag juist aan ’t spoor en aan de zijkant
van de woning stond het vol met rododendrons’.
Tijdens de oorlogsjaren van WOI was Carolin als jong meisje al heel actief: Met de hondenkar,
getrokken door Luc en Puk, ging zij bijna elke dag bij Bakkerij Lauwerijsen te Putte. Van de 600
broden, die de gemeente dagelijks mocht aankopen, kreeg Kapellenbos er 40 toebedeeld (4).
Fritske, de ezel, kon ook weleens ten dienste staan voor andere doeleinden, zoals blijkt uit een
brief van Carolin Biemans (5).

Foto uit 1917: met ezeltje Frits. Het ezeltje hoorde toe aan den Heer
Coene, Golflei Kapellenbos

Eerste persoon links, Carolin
Biemans met een brood in
haar handen (leeftijd 18
jaar). Ook van de andere
personen zijn de namen
teruggevonden

Carolin is nooit gehuwd en bleef als laatste in het ouderlijk huis wonen. In 1958 werd de spoorlijn
geëlektrificeerd en de handbediende overweg werd geautomatiseerd. Haar laatste werkdag als
bareelwachtster was 27 april 1958. Op die dag bedankte zij al haar ‘reizigers’ door een
zelfgeschreven boodschap aan hen te overhandigen. Uit statistieken van NMBS op Lijn 12 (6),
kunnen we terug vinden dat er in die periode een 80-tal reizigers gebruik maakten van deze
stopplaats.
Kaartje 1 achterzijde

Foto voorzijde wachthuis van Kapellenbos

Kaartj
e1

Op de voorzijde, foto wachtzaal van station
Kapellenbos. Op de achterzijde een
geschreven tekst van Carolin. Zij schreef
ongeveer 80 kaartjes zelf voor al haar
reizigers.
Dit blijkt uit twee kaartjes die ik heb
teruggevonden:
- Kaartje 1 op regel negen: ‘op 27 april
1958’ (7)
- Kaartje 2 op regel negen: ‘dienst op 27
april 1958’ (8)
Hebbende “te zamen” jaren “135 dienst gehad” hoe komt zij aan dit aantal jaren?
- Haar vader, Joannes Biemans werkte 42 jaar bij de Belgische Spoorwegen
- Haar moeder, Joanne Lauryssen werkte 35 jaar als bareelwachtster
- Haar nonkel, Felix Biemans werkte er 10 jaar
- Haar nonkel, August Biemans, stierf jong en werkte 13 jaar bij de spoorwegen
- Carolin zelf werkte 35 jaar als ‘de bareelwachtster’ van Kapellenbos.

Halte Cappellenbosch 1915, 2e van rechts (bovenste rij) is Carolin Biemans met haar gelijkenis op? (Alle
andere personen op deze foto zijn gekend)
Aan zee: Carolin met parasol

Carolin op haar velo was een indrukwekkende
verschijning.
Zo getuigt Frédéric (9): ‘Als kind kwam ik ook vaak
op bezoek bij de familie d’Arcaute omdat mijn
grootvader op n° 10 woonde (buurman) Franselei
en wij hebben Carolin regelmatig voorbij zien
fietsen op haar Hollandse fiets, rijdend in haar stijl
en haarkeuze. Vooral de gelijkenis met tante
Sidonia was treffend’.
En vertelde Frédéric verder: ‘als leerling op de
lagere school (Antwerpen) kregen we als taak een
interview te maken. Ik trok mijn stoute schoenen
aan en (als tienjarige) ging op bezoek bij Willy
Vandersteen die in mijn buurt woonde. In zijn
atelier was de striptekenaar bezig aan een nieuw
album ‘de Tartaarse helm’ een voorbeeld van deze
helm stond op zijn tekentafel’ (10).
Willy Vandersteen vertrouwde mij toen een
geheimpje (11) toe. Het geheim dat hij Carolin als
voorbeeld heeft gebruikt om het beeld van tante
Sidonia als stripfiguur te ontwerpen. Haar beeld nam hij op in zijn geheugen, met zijn pen schetste
Willy Vandersteen de meest bekende tante op papier’. Tante Sidonia is één van de vaste
personages uit de Belgische stripreeks Suske en Wiske. Ze was al te zien in het allereerste verhaal
uit de serie, Rikki en Wiske in Chocowakije (1945). Ze komt ook voor in de spin-offstripreeksen
Jerom, Amoras en De Kronieken van Amoras (12).
Tijdens mijn zoektocht heb ik niet alleen Carolin Biemans, de bareelwachtster teruggevonden
maar de geboorte van tante Sidonia kreeg ik erbij. Over een verrassing gesproken.
Meerdere personen (13) hebben mij dit verhaal van tante Sidonia alias Carolin Biemans bevestigd.
Op papier creëerde Willy Vandersteen tante Sidonia met in gedachte Carolin. In Heide zijn er niet
één maar twee heldinnen op wie wij enorm trots kunnen zijn.
In augustus 1975, bij haar begrafenis waren veel
bewoners van Heide-Kapellenbos aanwezig in de kerk
van Sint-Jozef.
Verhaal en tekst, Paul Witters, met medewerking van:
(1) Tekst van Jan Ingelbrecht, ’t Bruggeske jaargang 49 december 2017 p.12
(2) Doodsprentjes van Vera Biemans
(3) Tekst van Jan Ingelbrecht p.16 (’t Bruggeske)
(4) Beslissing gemeenteraad Kapellen 22 februari 1915
(5) Boek Cappellen in den Grooten Oorlog, Heemkring
Hoghescote, 2014 p.181
(6) Jaarlijkse telling reizigers NMBS - statistieken
(7) Archief Degueldre
(8) Monique B.
(9) Getuigenis van Frédéric VB, identiteit bij mij gekend

(10)Deze helm kan je nu nog zien op zijn bureau in het museum, de Tartaarse helm is een strip uit de
blauwe reeks (1952) In 1971 verscheen deze terug in de rode reeks, een aantal tekeningen zijn terug
bewerkt in de nieuwe stijl jaren ‘70
(11)Geheim verteld door Willy Vandersteen aan Frédéric VB gedeeld
(12)Jan Francken, Suske & Wiske specialist
(13)Namen bij mij gekend
(Met bijzondere dank aan Vera Biemans en Frédéric VB)

Gemeentelijke sportraad viert haar 50 jarig bestaan!
Deze week vrijdag vierde de Kalmthoutse
sportraad haar 50 jarig bestaan. In de
kantine van voetbalclub Kalmthout SK
kwamen een 250 genodigden samen om dit
te vieren. Onder hen ook heel wat
oudgedienden en sportfiguren van vroeger
en nu. Voorzitter Sam Bosmans opende de
avond met iedereen een warm welkom te
heten. In een geanimeerd gesprek blikten
erevoorzitter Ivo Dockx samen met Louis
van den Buijs terug op de vijftig voorbije
jaren. Na het schetsen van deze roemrijke geschiedenis nam VRT-journalist Chris Van den Abeele
het woord. Samen met de auteur van het boek “De Kalmthoutse GOUDEN sportgeschiedenis”
sprak hij over het idee en de inhoud van deze uitgave. Ook dit was een geanimeerd gesprek
waarbij een tipje van de sluier werd
gelicht over wat er in het boek te
lezen
valt.
Het
waren
de
kleinkinderen van de auteur die
vervolgens de eerste exemplaren van
het boek overhandigden aan
burgemeester
Lukas
Jacobs,
sportschepen Maarten De Bock en
voorzitter Sam Bosmans. Op zijn
beurt
overhandigde
de
sportraadvoorzitter aan ieder lid van
de
sportraad
een
boek.
Ondervoorzitter Ron Van Namen
zorgde voor de presentatie tijdens deze viering.
Ereburger Peter Genyn
Na een lange pauze, waarbij er wat te eten en drinken viel, volgde het tweede hoofdstuk van de
avond. Jeroen Bouterse, medewerker van G-sport Vlaanderen, schetste eerst de evolutie van de
G-sport in Vlaanderen. Daarna nam
burgemeester Lukas Jacobs het woord.
Tijdens een vraaggesprek, wat hij deed
met Peter Genyn, werden de aanwezigen
vertrouwd gemaakt met wat deze
paralympiër reeds presteerde en waarom
de titel “ereburger van de gemeente
Kalmthout” meer dan verdiend is. Na het
officieel toekennen van deze titel en het

overhandigen van de “oorkonde” sloot sportschepen Maarten De Bock het officiële gedeelte van
deze feestelijke avond af. De aanwezigen konden vervolgens genieten van een receptie
aangeboden door het gemeentebestuur.

Nu te koop in de
dagbladhandel!
Nu het boek officieel is
voorgesteld wordt het ook te
koop aangeboden in een aantal
dagbladwinkel vanaf morgen 21
november.
Het boek omvat de volgende
hoofdstukken:

een terugblik op
50 jaar sportraad

de Kalmthoutse
GOUDEN sportgeschiedenis.

de Kalmthoutse
sportfiguren van vroeger en nu.

de evolutie van de
sportaccommodatie in onze
gemeente

kennismaking
met wat er nu op sportvlak te
beleven is in onze gemeente.
Het boek telt 300 bladzijden en
is een ideaal geschenk om
sportieve
familieleden
of
vrienden te verrassen tijdens de
eindejaardagen.
Kostprijs: 20 euro.
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