
 

 

 

“Den Dino”, was een begrip bij de jeugd in de jaren ’60 en ’70! 

 
We drukken deze week een foto af van “’t Molenhof”, het gebouw dat er was op de 

Kapellensteenweg op de plaats waar later een bankkantoor werd gebouwd . Jozef Boen liet het rond 

1860 bouwen, later woonde er zijn zoon Désiré. In 1959 stierf Désiré, het gebouw deed vervolgens 

van 1959 tot 1968 dienst als filiaal van de Kredietbank. In 1972 werd het afgebroken en kwam er op 

deze plaats een nieuw bankkantoor. Dit werd door de Antwerpse Volksspaarkas gebouwd, later 

overgenomen door Bacob en nog later door Belfius. Ondertussen werd ook dit bankkantoor weer 

afgebroken, op deze plaats bouwt men momenteel appartementen. Vooraleer “t’ Molenhof” echt 

tegen de grond ging was jeugdclub Dino er nog enkele jaren (1968-1971) gevestigd, een begrip voor 

hen die in de jaren ’60 en ’70 tot de jeugd van Kalmthout konden gerekend worden! In die tijd waren 

er meerdere jeugdclubs in onze gemeente: Govio, Freeclub, Dino, Thor en in Nieuwmoer was er ook 

nog de Zolder. Wie kan er nog over vertellen? 

Memorial “Jaro De Bruyne” op zondag 21 mei 2023! 
Na het succes van de herdenking “bedankt Jaro” op 14 mei 2022 overwoog de werkgroep een 

voortzetting van het G-sport project. Onder de naam “Memorial Jaro De Bruyne” wil de werkgroep 

de naam van supervrijwilliger Jaro onder de aandacht houden. Er werd gekozen om van het 

evenement een jaarlijkse G-sportdag te maken. Ook de gemeentelijke sportraad sloot zich bij dit 

initiatief aan en gaat het geheel mee sturen. Wat al zeker vaststaat is dat de wielerwedstrijden in 

het kader van het “kampioenschap van Vlaanderen” zeker doorgaan. Er wordt wel gekozen voor 

een iets ruimere omloop (Vredelaan, Kon. Astridlaan, Heibloemlaan, Kalmthoutlaan, Culturalaan, 
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Antoine De Preterlaan, Guido Gezellelaan, 

aankomst in de Vredelaan aan Heibos). Ook 

voetbal zal vooraan op de agenda staan. Er 

wordt gekozen om een voetbaltornooi te 

organiseren waaraan G-sport ploegen uit de 

regio en verder kunnen deelnemen en dit in 

samenwerking met Voetbal Vlaanderen. Dit zal 

georganiseerd worden door voetbalclub Heibos. 

Andere projecten staan nog in kinderschoenen 

maar het is duidelijk dat er die dag nog meer 

sporten aan bod gaan komen welke door G-

sporters kunnen beoefend worden. Ook harmonie Bos en Hei zal haar steentje bijdragen. Het 

beloofd dus een mooie sportdag te worden in Heide, hou alvast de datum vrij! Het geheel zal ook 

financieel ondersteund worden door G-sport Vlaanderen. 

BIN-cyber-café op 18 maart 2023 in de kerk! 
Op zaterdag 18 maart 2023 zal je tussen 10u en 

17u terecht kunnen in de kerk van Heide om er 

informatie op te doen rond cybercriminaliteit. 

Het wordt een infodag waar je terecht kan met 

vragen rond dit thema. Er zullen voordrachten 

worden gegeven en cyber-vrijwilligers zullen de 

aanwezigen te woord staan. Daarnaast zal ook de 

algemene veiligheid aan bod komen en zal de 

politie zone Grens op vrijdag van 16u tot 19u en 

op zaterdag van 10u tot 17u fietsen markeren. 

Noteer deze datum alvast. Verdere informatie zal 

in dit krantje de komende weken volgen! 

Valentijnstip! 
 

Je hebt dit boek nog niet in je bezit? Je kent iemand die 

daar heel blij mee zou zijn? Je moet ter gelegenheid 

van Valentijn, of een andere viering, op zoek naar een 

cadeautje?  Wel dan is er goed nieuws! De tweede 

druk van het boek “De Kalmthoutse GOUDEN 

sportgeschiedenis” is nu ter beschikking bij de 

Kalmthoutse dagbladhandelaars en dit nog tot 1 maart 

2023. Voor 20 euro koop je het 300 bladzijden tellend 

boek over de Kalmthoutse sportgeschiedenis, de 

sportfiguren, de evolutie van de gemeentelijke 

sportaccommodatie, een overzicht van 50 jaar 

sportraad en ook een opsomming van wat er nu heden 

allemaal aan sport ter beschikking is in onze gemeente. 

Een aanrader voor iedereen die van sport houdt! 

Wisten jullie trouwens dat Kalmthout ooit een winnaar 

had van de Ronde Van Vlaanderen? Dat wij ooit een 

Belgische kampioen polsstokspringen hadden?   Je 

leest het allemaal in het boek! 



 

Kalmthouts pastoor stierf aan de pest! 
Wie op zondagavond het programma van Tom Waes, de 

geschiedenis van Vlaanderen, volgt zal de voorbije zondag 

gehoord hebben over de pest die Vlaanderen trof. Ook Kalmthout 

bleef niet gespaard. In het boek van Jos Vorsselmans “Kalmthout 

door de eeuwen heen” lezen we: 

6 juli 1570. Er heerst verslagenheid in ons dorp. Slechts enkele 

mensen vertonen zich buiten. Zij schijnen elkaar meer te mijden 

dan te zoeken. Zij zien er bedrukt uit en kijken schuw voor zich 

uit. Weldra wordt gefluisterd: “de pastoor is ziek”. Dat wilde wat 

zeggen toen! De pest immers had ons dorp bezocht en menig 

dorpeling was reeds ten grave gesleept. Aan de pastorij stak er 

een “stroowisch” buiten. Dat was het overeengekomen teken. 

Daarbinnen heerste de pest en maakte er korte metten mee 

want kort nadien stierf Mijnheer pastoor De Weerdt. IJselijk! 

Dadelijk en zonder plechtigheden werd hij begraven door de 

“schrobbers” die ook nadien de pastorij, die nu als vuil huis 

gemerkt stond, ruimden en kuisten. 

Eigen aard is goud waard (6/52) door Paul Witters 
Voedsel en drank 

“Een Duitser kan drinken zonder eten” 

“Een Engelsman ken eten zonder drinken” 

“Een Vlaming kan eten en daarbij goed drinken” 

Al is de Vlaming sober in zijn klederdracht, in eten en drinken moet hij voor niemand onderdoen. 

Vroeger niet en nu niet. Waren onze voorouders in Julius Caesars tijd reeds beroemd om hun 

gerstebier, na meer dan twintig eeuwen hebben wij nog altijd de reputatie de grootste bierdrinkers 

ter wereld te zijn. En wat gezegd van de lambiek, geuze- en kriekenlambiek en van onze 

trappistenbieren, de Peterman… Tot het volksliedrepertoire behoort een oud drinklied, dat een 

ware lofzang is op het bier en waarvan de aanhef luidt: 

 “Van al de vreemde dingen, zowel Oost als West, 

hoort maar de mensen spreken, is het bier nog best 

Komt er een Djek of Rus, een Schot of Batavier, 

zij snakken lijk de vissen naar het heerlijk bier, 

omdat ’t zo lekker is 

en zo fris!” 

Toen de alcoholwet het schenken van sterke dranken in de herbergen 

verbood, werd in de keuken “geschonken” waar het nabij het haardvuur 

of rond de Leuvense stoof, zo mogelijk, nog gezelliger was dan in de gelagzaal. Was er onraad in de 

herberg, dan zei men bij het naar de keuken gaan “dat men eens naar het kinneken ging zien”; op 

vele plaatsen was de jeneverfles verstopt “in de wieg waar het kind lag…”. Lachend bestelde men 

dan “’ne Vandervelde!”, ter herinnering aan de minister wiens beleid de wet tot stand gekomen 

was. “Wat vraagt het volk?” werd op een kiesmeeting door een politiek redenaar uitgeroepen en 

vanuit de zaal klonk spottend het antwoord: “Jenever!”. De jeneverkwaal heeft zeer veel onheil 

gesticht, veel ongeluk en ellende veroorzaakt, veel miserie in arbeidersgezinnen gebracht. Gelukkig 

heeft ons volk in dit opzicht zijn slechte gewoonten afgelegd en behoort de tijd dat de dokwerkers 



met een liter jenever naar hun job gingen, en dat er op de maandag door de stielmannen niet 

gewerkt maar gedronken werd, tot het verleden. 

Men drinkt voor het eten opdat het goed zou smaken en na het eten opdat het goed zou verteren.  

De levensomstandigheden zijn flink gewijzigd sedert de vorige eeuw maar toch zijn de 

hoofdbestanddelen der voeding dezelfde gebleven: aardappelen en brood, spek en pap, groenten 

waren weinig gegeerd. In de zomer werd er soms wel eens sla gegeten. Bij de boeren werd er in de 

week zelden rundsvlees opgediend. Men beperkt zich tot het “stuk van ’t varken”: spek elke morgen 

en hesp in de namiddag of ’s zondags. Het levensniveau der arbeiders, wat vroeger zeer laag was, ik 

gelukkig, veel verbeterd. Het voedsel is er 

steviger op geworden. Waar vroeger een 

beenhouwer op de dorpen geen reden van 

bestaan had – er was alleen maar een slachter – 

zijn er thans overal bakkers, beenhouwers enz. 

De tijd, toen de landbouwwerklieden “voor de 

pap gingen dorsen” en een werkman “zestien en 

“nen halve” verdienden, is lang voorbij. 

Bejaarden weten er nog over mee te spreken. Er 

wordt nu “met de bakker en de beenhouwer gegeten” en de gemeenschappelijke schotel is 

vervangen door een bord per persoon, toch heeft de samenstelling der maaltijden geen grote 

wijzigingen ondergaan. Het middagmaal of het warm eten is nog altijd het voornaamste. Bij dit maal 

behoort ook de soep. Aardappelen met vlees en saus en groenten afgewisseld met vis. De zuiderse 

en pasta gerechten doen ook bij ons hun intrede. 

Fifty-one club Heideland steunt ons project! 
Zoals aangekondigd sloten wij eind januari ons project “vertel- 

en snoezelhuisje” af. Tijdens de laatste dagen bereikte ons nog 

bijzonder mooi nieuws, de Fifty-one club Heideland maakte ons 

500 euro over om het project te ondersteunen. Op deze manier 

wordt het eindbedrag van de actie iets meer dan 4000 euro. De 

Fifty-one club stuurde ons het volgend bericht: 

Ook Fifty-One Club Heideland steunt het vertel- en 

snoezelhuisje! 

Serviceclub Fifty-One Heideland heeft voor dit jaar haar goede 

doelen, binnen de club bekend gemaakt, en het vertel-en 

snoezelhuisje is mee opgenomen.  We schenken € 500,00 voor 

dit initiatief waarvoor “Heide vertelt”, zich heeft ingezet om dit 

in goede banen te leiden.  KonTiki/De Kade is ons niet onbekend 

en hebben in het verleden al verschillende donaties van ons 

mogen ontvangen.  Elk jaar, op de eerste zondag van oktober, 

organiseert onze club een oldtimer rally, die vertrekt vanuit het Strijboshof.  De opbrengst hiervan 

wordt dan verdeeld over verschillende goede doelen, veelal gespreid over de gemeentes Kalmthout, 

Kapellen en Essen.  Hiermee dragen we een steentje bij aan de hulpbehoevenden en/of organisaties 

die zich inzetten voor mindervaliden. 

Onze Club is gecharterd (opgericht) op 21 november 1998 en bestaat dan 25 jaar.  In deze 

tijdsspanne zijn er leden weggevallen maar ook bijgekomen, maar ik kan misschien hierbij een 

warme oproep doen, voor diegenen die interesse hebben, en die ook graag deel willen uitmaken 

van een Service Club, dan bent u van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen. Deze 

vergaderingen nemen altijd plaats in ’t Strijboshof te Kalmthout. Contact persoon is Marc 

Lauwereyssens, Tel: 0475/320514 of marc@jomart.be. 



Uit de oude doos! 
 

 
 
Deze foto is genomen ter gelegenheid van de opening van het gemeentelijk zwembad in 1976. Zoals 
je ziet was er nog geen water in het bad bij de plechtige opening. Dit zorgde er wel voor dat in de 
zwemkuip een orkestje kon plaatsnemen om het geheel muzikaal te begeleiden. Het bad was nog  
niet helemaal klaar maar met de nakende gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg moest het toch 
nog in 1976 geopend worden.  
In het midden op de foto zien we aan de micro de toenmalige burgemeester Ludo Van Den 
Maagdenberg met rechts naast hem de schepenen Marcel De Coster en Gaston Stevens. 
Ongetwijfeld gaan jullie nog meer Kalmthoutenaren herkennen op de foto! 
Vooraleer men tot het besluit kwam om in Kalmthout een zwembad te bouwen was er al een lange 
weg afgelegd die in 1959 startte met de plannen van de Kalmthoutse senator-burgemeester 
Fernand Pairon. 
Heel dit verhaal kan je lezen in het boek “de Kalmthoutse GOUDEN sportgeschiedenis” dat  bij de 
plaatselijke dagbladhandelaars nog te koop is voor de prijs van 20 euro. 
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