
 

 

 

Luc Van Gils, al vele jaren betrokken bij De Kade/Kon-Tiki! 
De voorbije week zaten we aan tafel met Luc Van Gils, geb. 15 

mei 1955, wonende in de Kijkuitstraat. Luc is momenteel 

vrijwilliger bij De Kade/Kon-Tiki maar is al lange tijd verbonden 

met deze instelling. Hij is geboren binnen het groot gezin van 

Meester Van Gils uit Wuustwezel. 

Luc, hoe raakte jij betrokken? 

In september 1975 ben ik beginnen te werken als opvoeder in 

het Sint-Jozefsinstituut op Luchtbal. Ik heb 43 jaar gewerkt voor 

deze instelling, waarvan 25 jaar als verantwoordelijke van het 

internaat voor jongens van 3 tot 21 jaar oud. In 1993 kocht DVC 

Sint Jozef het domein aan van de Paters van Steyl in de 

Missiehuislei in Kalmthout. In 2000 werd het in gebruik 

genomen. Vanaf dan ben ik in Kalmthout gaan werken en werd daar verantwoordelijke. Het was het 

prille begin van het Kalmthoutse avontuur en meteen ook een moeilijke periode, vooral op 

financieel vlak. Om het project waar te maken moesten we rekenen op sponsors. Gelukkig kon ik in 

die periode rekenen op veel solidariteit hier in de omgeving, we moesten eigenlijk met heel veel 

zaken vanaf nul starten. 

Zware gezondheidsproblemen remde je carrière af? 

Klopt, in 2005 kreeg ik heel ernstige gezondheidsproblemen, een volledig jaar revalidatie volgde. 

Toen ik terug aan het werk ging kreeg ik een volledig andere invulling. Ik ging mij voortaan binnen 

de instelling bezig houden met palliatieve zorg. Het was iets waar ik eigenlijk al langer als vrijwilliger 

mee bezig was, als medewerker van de provinciale federatie voor palliatieve zorg. Tot 2018 heb ik 

deze invulling gedaan voor de instelling DVC Sint Jozef. Gelijktijdig deed ik toen ook vrijwilligerswerk 

bij Coda in Wuustwezel. In 2018 ging ik met pensioen en toen vroeg men mij of ik me kon blijven 

inzetten voor het onderhoud van het belevingspad. 

Hoe kwam er dit pad eigenlijk? 

Het pad zelf was er eigenlijk al, 

het was aangelegd door de 

paters die het volgden om te 

brevieren, het was eigenlijk de 

kruisweg. Het idee om daar iets 

mee te doen was er al langer, het 

rijpte al in de periode dat ik nog 

de verantwoordelijke was. Ooit 

heb ik eens in Duitsland een 

“blote voeten pad” gedaan en daar is eigenlijk het idee ontstaan. Ik vond dat dit mooi kon passen in 

de werking van De Kade/ Kon-Tiki. In 2017 hebben we er voor gezorgd dat het pad nog meer 

toegankelijk werd. Langsheen het pad plaatsten we ook speeltoestellen. Het idee hierachter is 
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jeugdigen aan te trekken om het belevingspad te gebruiken en zo kennis te maken met de bewoners 

van De Kade/ Kon-Tiki. Zo gaan deze jongeren ook anders kijken naar deze mensen. 

Jij zorgt er nog steeds voor dat het pad goed onderhouden blijft? 

Inderdaad, elke dinsdagvoormiddag zijn wij er 

aan het werk om het pad in de beste staat te 

houden. Onze ploeg Dirk, Guido, Jan en ikzelf 

zorgen ervoor dat het in optimale 

omstandigheden blijft. In 2022 hebben wij 

daar ook nog het onderhoud van een “stille 

ruimte” bijgenomen. Het is de omgeving die 

werd opgeknapt rondom de Onze Lieve 

Vrouwe-grot. Deze ruimte was na het vertrek 

van de paters van Steyl wat verwaarloosd en 

werd volledig herwerkt. Wij zorgen er nu voor 

dat ook deze ruimte aantrekkelijk blijft en bestendig kan gebruikt worden, zowel door mensen die 

het Katholiek geloof belijden als door anderen. 

En er zijn nog plannen? 

Een belevingspad, zoals het nu is voorzien, zal nooit af zijn. Zo ontstond recent het project waar 

“Heide vertelt” zich nu voor inzet. Bedoeling is dat we langsheen het pad een “vertel- en 

snoezelhuisje bouwen. Het moet een plek worden waar onze bewoners zich kunnen terugtrekken 

met een familielid of begeleider voor een één op één gesprek, of om er gewoon te genieten 

beschermd van wind en zon. We gaan het “huisje” ook zo inrichten dat het er aangenaam vertoeven 

moet worden en dat onze bewoners er zich veilig voelen. Dit project gaan we dit jaar nog 

verwezenlijken met de gelden bij de werkgroep “Heide vertelt” bijeen heeft gekregen. 

Meer dan onze dank aan de lezers van Heide vertelt! 

Het past zeker op deze regels alle lezers van Heide vertelt, die een mooie bijdrage leverden, te 

danken. Met wat ingezameld werd zijn we al een aardig stukje op weg om het project volledig te 

kunnen uitvoeren. Maar ik wil ook nog wel eens duidelijk stellen dat het belevingspad openstaat 

voor iedereen, het is vrij toegankelijk. Naar het einde van het jaar toe zal je zelf kunnen vaststellen 

hoe goed de bijdragen, die jullie hebben gedaan, besteed werden. Als je het pad bezoekt geniet er 

dan ook van, misschien ook in gezelschap van kinderen en eventueel ook de kleinkinderen. Ook 

minder mobiele mensen zijn van harte welkom, zij kunnen zeker ook genieten van dit pad! 

Dit project steunen kan nog steeds! 
Lezers die dit project even over het hoofd hebben gezien en toch nog een bijdrage willen doen 
kunnen dat nog tot en met 31 januari 2023.  Stortingen kunnen op het rekeningnummer  BE80 9734 
4273 1777 (Argenta) van  “Vertel- en Snoezelhuisje”  met de vermelding “gift vertelhuisje”. 
Wie grotere bedragen wil overmaken, en daarvoor rekent op een attest wat dienstig kan zijn voor 
de belastingdiensten, neemt even contact op met ons zodat wij een mogelijkheid kunnen aanbieden 
om ook dit waar te maken. (contactgegevens onderaan dit krantje) 

Kalmthoutse streekgerechten (deel 10)  

In 2010 verscheen naar aanleiding van “65 jaar Suske en Wiske, kinderen van Kalmthout” een oblong 
uitgave waarin we een link legden met onze Heidegemeente en de striphelden Suske en Wiske. Deze 
oblong verscheen in een oplage van 500 exemplaren. In deze uitgave werden de striphelden gelinkt 
aan de Kalmthoutse streekgerechten: van honing, borstbollen, jenever, Heidebieke, geturfd konijn, 
Heidebrand jenever, mede, turfijsje, Turfbier tot het varkensvlees in Achterbroek. Daar deze uitgave 
al geruime tijd is uitverkocht zullen wij 10 weken lang deze streekgerechten bespreken aan de hand 
van eerder gemaakte tekeningen en info.  
 
 



HEIDEBRAND 
De naam Heidebrand komt van een studentevereniging die vroeger in de 
Noorderkempen bestond met deze naam. Heidebrand is een brandewijn van 
een 30%, een product van zuiver distillaat, en wordt op een ambachtelijke 
wijze gestookt. De afbeelding van de vlammen op de fles zijn een verwijzing 
naar het brande-
rige gevoel van de 
jenever in de keel. 
Jenever wordt 
daarom ook wel 
eens vuurwater 

genoemd. 
Biersteker De Caigny is de Kalmthoutse 
streeklekkernijen genegen en is daarom 
overgegaan tot de realisatie van deze 
overheerlijke geestesdrank die nu nog op 
verschillende locaties te Kalmthout 
wordt aangeboden. 
(Dit is het laatste deel in de reeks van 10 die Jan Francken ons aanbood, wij danken Jan voor deze mooie 
bijdrage. Tekening: Luc Cromheecke   Locatie : Sint- Jacobskapel   C StripKalmthout) 

Een Kalmthouts liedje! 
We vonden een liedje terug wat gaat over onze gemeente, we konden niet achterhalen wie het 
ooit heeft geschreven of gebracht? Ik had het in elk geval nog nooit gehoord. Er werd 
aangegeven dat het moet gezongen worden op de wijze van  “twee ogen zo blauw”

Als de lente, de bloemen en struiken 
zo met geuren en kleuren bestrooid, 
dan begint ook ons dorp te ontluiken 
met veel pracht en groen lover getooid. 
Ook van overal stromen de mensen toe 
om te verkrijgen hetgeen zij zo wensen 
van werken en drukte zo moe. 

Refrein: 
Goed zijt gij Kalmthout 
met uw hemel zo blauw, 
uw zuivere lucht en uw beemden zo groen 
kan niet anders dan ons allen goed doen. 

Maar wie ik er liever ontware, 
en in ons lief dorpke zie, 
dat zijt Gij "Echte Kalmthoutenaren" 
en niet zozeer vreemde lie. 
Want midden in uw vrienden te wonen 
met mensen zo goed en braaf. 
Die niet alleen voor uwe zonen 
maar "ieder voor allen" bestaat. 

Refrein: 
Goed zijt gij Kalmthout 
dorpke der Kempen zo oud, 
Uw goeden kinderen en ouders te gaarn, 
Gij blijft ons immer zo naar. 

En ons dorpke tussen beemden en velden 
vol van goedheid, blijheid en deugd, 
dat steeds alleen goede mensen telden. 
Hier leefden wij ons schone jeugd 
spelend op straat of in 't Kruisbos, 
in duinen of bij de beek, 
van alle zorgen bevrijd en verlost, 
onze kindertijd langzaam verstreek. 

Refrein: 
Goed zijt gij Kalmthout 
dorpke der Kempen zo oud, 
Uw goeden kinderen en ouders te gaarn, 
Gij blijft ons immer zo naar 

Eigen aard is goud waard (5/52) door Paul Witters 
Klederdracht 

Er was een tijd dat men op onze buitendorpen degenen bespotte die ’s middags een wit overhemd 

durfden te dragen. “Kievit!” riep men in de Noorderkempen zo iemand achterna. De bijnaam 

“Kievit” vinden wij terug in het sprookje “Boer Kievit”. Hij kreeg deze spotnaam van de afgunstige 



dorpelingen omdat hij ’s zondags een wit overhemd droeg. Deze spotnaam bleef men nog gebruiken 

tot aan de Eerste Wereldoorlog. Toen elkeen nog een boerenmutsen droeg, lachte men om iemand 

die een vogel of een bloemenkorf op het hoofd had. Op het platteland hebben vooral de kapmantels 

en de mutsen het langst weerstand geboden. Nu wordt een nieuwe kapmantel niet meer 

aangekocht, hij werd overgeërfd van moeder op dochter en door zijn stevige kwaliteit kon hij een 

paar generaties meegaan. Ouder nog dan de kapmantels is de falie, die behoort tot eigenlijke 

rouwkleding die voor rouw werden gedragen. Deze falie is enigszins gemeenschappelijk bezit 

geworden door haar eenvoudige vorm, een rechthoekig stuk zwart wollen of zijden stof van drie bij 

één meter. Zij werd van huis tot huis uitgeleend, evenals de doopsmantel, de witte zijden of wollen 

mantel die men het kind omhangt als het ten doop gedragen wordt. De vroeger kapmantel behoort 

tot de winterkledij. In de zomer draagt men lichtere, gekleurde klederen. Hiertoe behoort de 

neusdoek en meer speciaal de “gestoken” neusdoek, een veelkleurig omslagdoek, versierd met 

krullen en bloemfiguren en aan de averechtse kant steken vertoont, waaraan hij zijn naam ontleent.  

De Kempische boerinnen dragen bij feestelijke gelegenheden, op kermis- of bruiloftsdagen, de 

gestoken neusdoek, vastgehecht met de ronde gouden borstspeld en behangen met de zware 

gouden horlogeketen. Als dan aan de oren nog de zware gouden oorhangers bengelen, dan heeft 

men heel veel bewondering over voor deze boerinnen, die door de minder begoeden spottend 

“goudvinken” worden geheten. De muts is het overblijfsel der oude klederdracht, dat nog de meeste 

verscheidenheid vertoont. Eertijds kon men aan de muts zien of men in de polderstreek was of in 

de Kempen. In de polder droeg men de kanten trekmuts met lange of korte vleugels. “Hoe rijker de 

boerin, hoe langer de vleugels,” beweerde men. De Kempische muts was geheel anders dan de 

poldermuts. De witte kanten grondvorm der cornetmuts, die breed uitstaat bij de oren, was 

nagenoeg in elk dorp dezelfde. Achter op het hoofd is de muts versierd met een platte strik met 

twee brede, op de rug afhangende, linten van moirézijde van allerlei kleur (zwart voor de rouw). In 

verband met de kleur onzer volksklederdracht moet worden onderstreept, dat een voorliefde bleef 

bestaan voor het sobere, het donkere, bij voorkeur voor bruin, zwart of blauw. In de Kempen is de 

kledij zeer sober gebleven. Het eerste kostuum wordt gekocht tegen de plechtige communie (als 

dat van de oudere broer niet dienen kan) en de trouwfrak gaat 

heel het leven mee. In de stad kan de mode overslaan van het ene 

uiterste naar het andere, bv. lange rokken na korte, kleine hoedjes 

na grote. Dat is niet het geval op het platteland, waar men dan 

eerst nog naar een tussenvorm zoekt, een overgang van halflang, 

half breed, enz. Het volk biedt weerstand. Het nieuwe moest eerst 

goed bevonden en aanvaard zijn, alvorens het kan gedragen 

worden. Datzelfde volk verweert zich met het scherpe wapen van 

spot en humor. Het verdedigt de boerenmuts tegen de 

modehoed, de holsblok tegen de schoen. Voor elk nieuwmodisch 

kledingstuk heeft men onmiddellijk een spotnaam klaar: een 

halsboord wordt “een teljoor die men rond de hals draagt”, de 

bolhoed een “hondekot”, de strohoed een “strodak”, een 

stropdas een “porei”! Als vreemde lui zich naar de kermissen begaven kwam het in verband met 

kleding soms wel tot kloppartijen over waarbij de dragers van een hoge hoed het moesten 

ontgelden: meestal werden ze tot over de oren geduwd, zodat het hoofd er slechts met moeite uit 

te krijgen was. Vreemde vrijers, die zich hadden opgedirkt om op een afgelegen gehucht hun 

geliefde te komen bezoeken, kwamen steeds van “een kale reis” terug. Het heeft lang geduurd voor 

men in de Kempische dorpen met een halsboord kon verschijnen zonder gevaar te lopen hem te 

moeten achterlaten. Dat in vele volksliederen de draagsters van “nieuwmodische” kledingstukken 

gehekeld werden, zal wel niemand verwonderen. In deze spotliederen wordt in de eerste plaats de 



nadruk gelegd op het meest opvallende en dus meest bespottelijke in de kleding. De meeste dezer 

spotliedjes moesten dienen als waarschuwing voor de mannen, opdat zij zich niet zouden laten 

vangen: 

(*)Men ziet het vrouwvolk lopen 

Zo aardig opgezet 

Om de jongens te gaan stropen 

En te krijgen in het net 

 

’t Zijn linten en ’t zijn strikken 

En parels met de macht 

Het haar dat hangt in bekken 

Hun voorhoofd is gepracht 

 

Een hoed met vele bloemen 

Zo groot als ene wan 

Zij doet zich juffrouw noemen 

Om te krijgen ene man 

 

Hoog’ hielen onder de schoenen 

Een vooltje voor ’t gelaat 

Zij trekken op kalkoenen 

Die lopen op de straat 

 

Thuis zit men zonder eten 

De beurze die is plat 

Het meisje wel geweten 

Hangt alles aan heur gat 
(*)Verzameling volksliederen, stadsbibliotheek Antwerpen) 

In Heide werden champignons gekweekt! 
Weer een stukje oud Heide geschiedenis teruggevonden (Paul Witters) 

We vertrekken vanaf het kruispunt Heide richting Kapellen, en 

rijden op de Kapellensteenweg tot het kruispunt 

Missiehuislei/Withoeflei. Draai links in, op onze rechterzijde 

passeren we de oude villa van de vroegere Zimmer Koffies, 

dan volgt een braakliggend terrein, nog een woning en dan 

zien we een grote smeedijzeren poort.  

Kijkend door deze poort, kan je een groot woonhuis 

waarnemen. Een woning met een verleden……Een oude paddenstoelenkwekerij.. 

Een domein van 10.000 m²………. De heer 

wijlen R. Mertens, geboren in 1907 was 

een zakenman met vele talenten die o.a. 

wisselagent was. Rond de jaren 1930 

kocht hij verschillende terreinen in de 

omgeving van de Missiehuislei en 

bouwde daar in 1936 een groot 

woonhuis. Onder deze woning, langs de achterzijde bereikbaar zijn de verschillende kelders via 

grote poorten toegankelijk. Het is in deze kelders dat de heer Mertens begon met het kweken van 

champignons. Onder zijn toeziend oog bewerkte “boerke Mariën” als pachter deze champignon 

kwekerij, naast zijn andere activiteiten in zijn boerderij. Met zijn groot gezin woonde Louis in de 

boerderij naast het Missiehuis. Deze is nu afgebroken, was ook nog de manege “Chevauché”. 

Vanuit de burelen gaf deze deur de toegang 

naar de kelders. Het laden en lossen 

(waaronder paardenmest) gebeurde langs 

zes verschillende poorten buiten 

(achteraan). Einde 1944 – begin 1945 werd 

Antwerpen en omstreken zwaar bestookt 

met V1 en V2 bommen. Tijdens deze 

bombardementen werd er geschuild in vele 

kelders. Dit was ook het geval voor de bewoners van de Withoeflei en omgeving. Bewoners van 

Beukenhof (2) kunnen mij daar nog over vertellen: “Wanneer de sirenes begonnen te loeien 



vertrokken we naar deze champignonkelders om er te gaan schuilen. De kelders roken enorm naar 

paardenmest en we gingen met z’n allen, op de grond, naast elkaar liggen. Zo ook tijdens de avond 

van 10 januari 1945, om kwart na tien ’s avonds begon 

alles te trillen en te daveren met een verschrikkelijk 

gedonder. Iedereen was zwaar opgeschrikt en na 

deze aanval was het doodstil. Een V2 ontploft aan de 

Withoef, tegen de Missiehuislei langs dewelke vele 

munitiestapels staan opgesteld. De munitie geraakt in 

brand en over de hele gemeente dreunen de 

aanhoudende slagen der ontploffingen. Er zijn 

gekwetsten onder de burgers en soldaten, gelukkig 

geen slachtoffers. De volgende ochtend werden we 

bevrijd uit onze kelders, met veel schrik en zonder 

gewonden konden we het verwoeste tafereel aanschouwen, een diepe krater werd geslagen naast 

onze schuilkelder die gelukkig gespaard bleef, en alle ramen en deuren van de woning erboven 

waren stukgeslagen”. Inslag door een V2 op 10 januari 1945 om 22u15, onder de militairen één 

lichtgewonde, bij de burgers drie zwaargewonde en vijftien lichtgewonden. Na de oorlog (WOII) 

verkwijnde de kwekerij door de concurrentie van het Verre Oosten en er werd met het kweken van 

champignons gestopt. De eigenaar, R. Mertens, overleed in 1962 en vererfde zijn immobiliën aan 

zijn enige dochter. Deze dochter huwde in 1962 en samen met haar echtgenoot verbouwden zij 

deze villa om ze uiteindelijk in 2021 te verkopen aan een Nederlandse ondernemer die al zijn auto’s 

kon stallen in de kelders van de kwekerij. Zijn dame is een welbekende artieste-beeldhouwster 

waarvan de sculpturen te zien zijn in hun voortuin(3). Er zijn nog foto’s van deze villa maar om 

redenen kunnen we deze pas publiceren begin 2024. 
((1) aan mij verteld door M.V.G en S.H.- Beukenhof, (2) dank aan E.B. en L.V.B., bijdrage en Foto’s van Paul 

Witters) 

Taalknobbeltjes, het nadenken waard! 
o Mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van. 

o Een man maakt je eerst het hof en leidt je dan om de tuin. 

o Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in de keel. 

o De “cursus lassen voor beginners” is afgelast. 

o Bij de slankheidsclub zijn drie nieuwe leden aangekomen. Maar er zijn er ook drie afgevallen. 

o Er valt iets over te zeggen, als je niets te zeggen hebt. 

o Een van de twee drielingen vierde op de vijfde van de zesde maand zijn zevende verjaardag. 

o Als je niet buiten roken kunt, ga dan maar buiten roken. 

o Edelachtbare, als u wilt dat ik rechtsta, zal ik mij daarbij neerleggen 

o Wat doen weekdieren in het weekend? 

o Het grote aantal werkongevallen in de houtzagerij 

wordt veel te gemakkelijk door de vingers gezien. 

o Bij de geboorte van hun eerste kind worden man en 

vrouw op slag ouder. 

o Roken: het blijft een teer onderwerp. 

o Beroepskeuzeadvies: word bokser, meer kans op 

slagen.  

(bijdrage van Frank Couscheir, Kon. Astridlaan) 

 

               

Foto van de villa uit de jaren ‘70 

 



Kalmthout huldigde zijn sportkampioenen! 

 

Deze week vrijdag huldigde het gemeentebestuur samen met de gemeentelijke sportraad de 
sportkampioenen van Kalmthout. Nadat er twee jaar geen echte viering was doorgegaan door 
corona kon dit nu wel. Alle kampioenen van 2021 en 2022 werden naar de sporthal van Achterbroek 
geroepen. Het waren er dus veel! 
Bij de ploegsporten waren er in verschillende sporttakken kampioenen te vieren: Willy’s Place bij 
het biljart,  Free club bij het tafeltennis, de Heidebloem in het twirling, de dames van de Kalmthoutse 
tennisclub, drie teams van de Hiphop Jole Dance academy, volleybal club VC Kalmthout 
bekerwinnaar Sporta, dames- en herenploeg van Volleybalclub Fixit en de Fixit dames die het 
schopte tot de nationale Liga in het damesvolleybal. En dan was er nog voetbal met 
kampioensploegen: Heibos bij de U15B, Achterbroek bij de U15A, Achterbroek bij de reserven A en 
Kalmthout SK bij de reserven B. 
Er waren ook veel individuele kampioenen, te veel om op te noemen. Goud ging naar Stenn 
Goetstouwers die Belgisch kampioen halve triatlon werd in 2021 en 2022. Tine Tilborghs werd 
Belgisch kampioene Kata (karate). Dries Pauwels werd Belgisch kampioen bij de masters in 2021 en 
Wereldkampioen master 2022. Roger loos werd Belgisch kampioen motorcross VLM 2022. En dan 
nog de absolute topper Peter Genyn die goud haalde op de 100 meter en zilver op de 200 meter 
tijdens de Olympische spelen 2021 in Tokyo. 
Er was ook aandacht voor de sportieve hobby’s. Siebe De Valckeneer verbeterde het record bij de 
Everesting Challenge in 2021 en haalde zilver tijdens het virtueel Belgisch kampioenschap 
wielrennen. Ben Elst was actief tijdens de Cape Epic Race mountainbike in 2021. Ine Wuyts en haar 
man Joris Luyckx liepen de 160 kilometer lange Bello Gallico in 2022. En dan was er ook nog Frans 
Peeters die als Belg Nederlands kampioen “hackney” werd. Dit onderdeel van  de paardensport 
wordt in België niet beoefend. 
Alle kampioenen kregen een passende hulde in aanwezigheid van de burgemeester, schepenen Silke 
Lathouwers, Jan Oerlemans, Maarten De Bock en Sandra Hoppenbrouwers. Ook raadslid Lea Van 
Looveren zorgde samen met de leden van de sportraad voor het overhandigen van de trofeeën. 
Na afloop werd er een foto gemaakt met de gehuldigde. 
Schepen van sport Maarten De Bock sloot de avond af met welgemeende felicitaties voor de 
kampioenen en gaf nog een stand van zaken mee, aan de hand van een animatiefilmpje, van de 
turnhal die in opbouw is en wellicht dit jaar nog kan geopend worden. 
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