
 

 

 

Restaurant dag ten voordele van “1000 kilometer tegen kanker” 
Jaarlijks fietst een Kalmthoutse 

vriendengroep de “1000 kilometer 

tegen kanker” mee met één of meer 

ploegen. Het team “I ZOI”, zoals zij zich 

noemen, moet voor hun deelname de 

nodige gelden verzamelen. Het is dat 

bedrag dat volledig naar de actie “Kom 

op tegen kanker” gaat. Om deze gelden 

bijeen te krijgen organiseren zij op 

zondag 19 maart 2023 een restaurant 

dag in zaal t‘ Centrum in Heide. De inschrijvingen hiervoor kunnen al starten. Er worden twee 

stonden voorzien. Een eerste service is voorzien van 12u tot 14u en een tweede service van 17u30 

tot 19u30. Er is ook een ruim aanbod aan gerechten, je kan een keuze maken tussen: steak/friet, 

visrolletje met puree, vol-au-vent met frietjes, gehaktballetjes stroganoff met puree of een 

vegetarische lasagna. De menu kost 25 euro per persoon (kinderen 13 euro). Vooraf inschrijven is 

verplicht, je doet dit best zo snel mogelijk gezien de plaatsen beperkt zijn. Ja kan dit doen via de 

mail 1000kmrestodag@gmail.com en  dan het voorziene bedrag storten op rekening van het Team 

I Zoi, BE10 1431 2218 1204. Mensen die belet zijn die dag en toch graag het initiatief willen steunen 

kunnen een bedrag overschrijven naar de rekening van Kom op tegen kanker BE14 7331 9999 9983 

met de duidelijke vermelding GIFT170015759 (is het ploegnummer van team I Zoi). De giften zijn 

vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar. 

Onmiddellijk reageren bij calamiteiten loont! 
Een poging tot inbraak in de Oude Galgenstraat, niet ver van de grens met Heide werd vorige week 

verholpen dank zij een snel optreden. De politie zone Noord (Kapellen-Stabroek) communiceerde ons 

hierover het volgende: 

Onze ploegen hebben begin deze week een verdachte van 
een poging tot inbraak gearresteerd. Een buurtbewoner van 
de Oude Galgenstraat contacteerde ons om een verdacht 
voertuig te melden. Dankzij de vlotte samenwerking tussen 
onze onthaalmedewerkers en onze ploegen op het terrein 
konden zij het voertuig snel opsporen en de inzittenden 
ondervragen. De bestuurder werd aangehouden en onze 
lokale recherche onderzoekt de zaak. 
Dit voorbeeld toont aan dat het loont om snel contact op te 
nemen met onze diensten wanneer je verdachte handelingen 
opmerkt. Doe dit steeds telefonisch of via de app 112 (en niet 
via mail, sociale media, …)! Buiten de openingsuren van onze 
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kantoren word je doorgeschakeld met het nummer 101. Onze ploegen op het terrein worden ook 
via die weg rechtstreeks aangestuurd, zodat we snel actie kunnen ondernemen! 

Fietshandelaars merkten hun fietsen! 

Via Guy Jongeneelen uit de Violetlaan kwamen we in het bezit van foto’s  van 

fiets-emblemen.  Het was eertijds de gewoonte dat fietshandelaars vooraan 

op de frame van de fiets een plaatje bevestigden met hun naam en adres. 

Tussen de foto’s vonden we ook een merkteken van een fietshandelaar uit 

Heide “E.Biermans, Statiestraat 97, Heide”. In die periode zullen er in Heide 

nog wel meer fietshandelaars zijn geweest. Men had in elk geval de Mariën, 

Dolf Cloof (later overgenomen door Stefan Aerts) en ook Roger Faes.  

De fietshandel Biermans moet ergens achteraan in de Heidestatiestraat, vlak 

bij de overweg zijn geweest? 

Wie kan er iets meer over vertellen? 
 

Niet den Thor maar wel TROS ! 
In onze vorige uitgave publiceerden we een foto van het gebouw waar nog enkele jaren de jeugdclub 

Dino gevestigd was. We maakten ook melding van de andere jeugdclubs die er toen in Kalmthout 

waren. Bij dit artikel werd de naam “Thor” vermeld wat fout is, we bedoelde daar de jeugdclub TROS 

mee die destijds in de Heidestatiestraat was gevestigd. Ze werd gesticht in 1968, in 1971 werd de 

club een VZW. Voor de oprichting ervan werden enkele mensen aangezocht uit Heide. We lezen in 

de statuten dat: Stefan Theeuws, Margerellia Geysen, Louis Verpraet, Constant Geeraerts (de 

veldwachter), Ludo Van Spaendonck, Ludo Van Deun, Jan Franken, Johan Theeuws en Dirk Van Hove 

de oprichters van deze VZW waren! 

 
 

Ook Ludo Van Aert, destijds nauw betrokken bij de jeugdclub DINO, 

stuurde ons een foto van het gebouw zoals het eruit zag op het 

moment dat de jeugdclub DINO er gevestigd was.  

Meer info over de Kalmthoutse jeugdclubs uit de jaren ’60 en ’70 is 

steeds welkom! 

 

 



Buurtkoffie in Dennendael! 
Het buurtcomité Dennendael nodigt de buren uit op een volgende bijeenkomst die 

doorgaat op dinsdag 14 februari om 14u in het Ernest Albert kunsthuis, 

Hortentiadreef 31. Deze maal is de groendienst van de gemeente te gast om 

informatie te geven rond hun werking. Iedereen is er welkom, de zaal is rolstoel 

toegankelijk! 

 

Eigen aard is goud waard (7/52) door Paul Witters 
Uit het dorpsleven rond 1900 
Op het gemeentehuis: hier kwam je terecht bij de secretaris. Ja hij deed het daar alleen, alle 

paperassen. Wat betreft de hoeveelheid schrijfpapier; wat men in die tijd nodig had op een gans 

jaar, verslindt men tegenwoordig op één dag. Veel meer dan bij een trouwpartij of een geboorte en 

sterfgeval te melden kwam de inwoner daar haast niet. 

Het politiekorps: ook één man, zoals op de meeste dorpen – de veldwachter – de garde zijn 

dagelijkse naam. 

De gemeentewerkman: in vaste dienst, ik meen 3 à 4 uur per dag. Zijn werk omvatte voornamelijk, 

onderhoud van de beek, sloten en wegen. Een schop, een hark en een rijf behoorde doorgaans 

dagelijks tot hun werkgerief. 

De dorpsdokter: een doktershuis was een herenwoning in een ruim domein. Het werkgebied van 

Meneer Doktoor kan wel eens twee à drie dorpen 

omvatten. Zijn patiënten bereikte hij over hobbelige 

kassei of zandweg die in de winter heel glibberig waren. 

Ja in de jaren 1900 reed hij per koets. Vaste spreekuren 

waren niet voorzien. De zieke werd thuis bezocht, want 

als je zelf naar hem toe kon, dan was je toch niet ziek. 

Vooraleer de dokter er bij hoorde moest het ernstig zijn. 

Hij was een zeer voornaam persoon, het leek of zijne 

heiligheid binnentrad. Zijn hoge hoed of buis in de hand, 

een stijve witte hemdkraag met strikje. Een koffer met medische instrumenten voor onderzoek, 

neen die waren nog niet voorhanden. De tong bekijken en de pols betasten om de hartslag te tellen, 

dat kon je verwachten. De dorpsdokter stond u bij in alle lichamelijke nood. De slechte tand trok hij 

– met pijn – verdoving was er nog niet bij. Maar je wist waar je aan toe was, de tand eruit, geen 

napijnen. Een been gebroken, neen geen ziekenwagen, niet naar een ziekenhuis, de dokter knapte 

alles op. Geneesmiddelen, nog geen pillen zoals nu overvloedig. De dokter zelf was eveneens 

apotheker. Een samenstelling van poeders verpakt in een papiertje, zonder de minste benaming. Of 

een flesje, een, twee of drie druppels per dag, met een slechte smaak. Voor dringende hulp, overdag 

was hij meestal op huisbezoek, dus met de fiets ernaar op zoek want het was te vroeg voor de 

telefoon. Die nieuwigheid kwam rond 1927 en verspreidde zeer traag, werd pas algemeen rond de 

jaren 1960 en nu… Voor iemand in levensgevaar zou men in de eerste plaats de pastoor er bij halen, 

nog voor de dokter. Is nu de auto onmisbaar, zo werd in die tijd de fiets eveneens onmisbaar. Maar 

de vrouw op de fiets, daar had in den beginne de kerk toch wat moeite mee. Het waren zeer zeker 

verplegende gasthuis nonnen die dat ijs hebben gebroken na de 2de oorlog. 

Mijnheer Pastoor: de pastorij, in de meeste parochies het grootste herenhuis. Sommige 2 à 3 zelfs 

meerdere eeuwen oud en eigendom van de gemeente. Dat woonrecht voor de pastoor is een stuk 

geschiedenis apart. In mijn verbeelding zie ik nog de omheining met ervoor een ijzeren hek. Via een 



stenen pad zag je de statige voordeur. Voor een bezoek trok je 

bij die poort aan een 10 meter lange kabel, in de hal klonk dan 

de bel; maar daar werd niet veel gebeld. Voor ons leek het een 

eerbiedwaardig heiligdom. Met de regelmaat van een klok 

deed de pastoor de erediensten, mis en lof, volgens kerkelijke 

feestkalender, daar week men niet van af. Voor geheel het jaar 

vanaf de advent tot en met Allerheiligen. Met hulp van zijn 

onderpastoor is er de toediening van de sacramenten; dopen, 

trouwen, de stervende bijstaan. De begrafenissen, 

schoolbezoek, catechese, biecht horen; ik meen dat er in die 

tijd maar één plaats was waar je moest aanschuiven, dat was aan de biechtstoel. De week voor en 

na Pasen, op 14 dagen tijd kwamen alle parochianen te biechten.  Dit alles zonder vergaderingen. 

Wat we nu beleven, hoe minder kerkgangers, hoe meer commissies allerhande, onoverzichtelijk het 

probleem vergaderingen. Waarschuwend voor de vernieuwingszucht. Voor veel ouderen lijkt het 

wel vernielingszucht. We leggen ons er bij neer. Men moet nu zoeken naar een pastoor. De pastorij 

wordt bibliotheek of muziekschool of iets dergelijks. 

Volgende week: de koster, de orgeltrapper, de baker en de fotograaf. 

Noteer: zaterdag 18 maart: BIN-Cyber-café in de kerk in Heide! 
Noteer het zeker al in je 

agenda. Zaterdag 18 maart 

van 10u tot 17u kan je in de 

kerk in Heide terecht om 

informatie in te winnen rond 

cyber-criminaliteit en de 

algemene veiligheid. De 

Kalmthoutse BINs organiseren 

samen met het BIN-

kenniscentrum, de lokale 

politie en heel wat andere 

diensten deze dag. Gelijktijdig 

zal de politie zowel op vrijdag 

als zaterdag fietsen markeren! 
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