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Heide vertelt!

Wie is Louis Verpraet?
Ik krijg heel wat opmerkingen over het krantje dat we uitgeven tijdens deze corona-tijden. Eén van
de vele vragen die ik krijg, en die komen dan van mensen die nog niet zo heel lang in Heide wonen,
wie is Louis Verpraet die zoveel verhalen schrijft. Daarom een artikel aan Louis gewijd geschreven
door zijn echtgenote:
Louis vindt het niet fijn, om over zichzelf te schrijven; daarom zal ik, zijn vrouw, dat in zijn plaats
doen. Bij het licht van een carbuurlantaarn werd Louis geboren in de Hoevensebaan in Kapellen. Zijn
grootouders langs moeders zijde hadden daar een bakkerij en zijn ouders woonden bij hen in. Het
was in het jaar 1926 dat Louis geboren werd na 7 maanden
dracht. In die tijd was er geen sprake van moderne couveuses of
andere hulpmiddelen, maar grootvader wist raad: in de oven
verwarmde hij stenen, die hij in zachte wollen doeken wikkelde
en in een rieten broodmand deponeerde. Hierin werd klein “Lowieke” gelegd en warm gehouden. Vava zorgde goed voor hem,
want regelmatig verving hij de afgekoelde stenen door warme.
Een hele opgave! Maar uiteindelijk haalde Louis het. Het moet
een heel sterk kindje geweest zijn met de wil om te leven en dank
zij de vele goede zorgen van ouders en grootouders. In 1933 verhuisden Louis met zijn ouders en broer, om gezondheidsredenen, Louis was zwaar ziek geweest ten gevolge van roodvonk,
naar Heide. In de Bevrijdingslei had vader Verpraet een stuk
grond gekocht, om er een huis te bouwen. Daar ging voor Louis een nieuwe wereld open: uren
zwierf hij met zijn broer en vriendjes door de heide, die al achter hun huis begon. De lagere school
volgde hij in Kapellen en in de oorlog 40-45 ging hij in Antwerpen naar het Koninklijk Atheneum voor
jongens. Maar in de vakanties lokte de vrijheid en de natuur. Van klein kind af had hij belangstelling
voor al wat er in de natuur leefde: hij kon op zijn knieën bij een minuscuul klein beestje of plantje
zitten, om te bewonderen en dat is zijn hele leven lang zo gebleven. Opgroeiend in oorlogstijd,
speelden hij met zijn broer en vrienden in de bossen, klommen in de bomen en vielen er soms uit(
gelukkig is er nooit iets ergs gebeurd), vingen puiten en kookten ze in een oude vieze pispot die ze
ergens vonden, speelden in de vennen het geen door de ouders strikt verboden was. En ze
verraadden zichzelf bij thuiskomst door de natte en droge strepen op hun lange versleten
speelbroeken en nog zoveel meer, te veel om allemaal te vertellen. Hij zegt van zichzelf: ”Ondanks
de oorlogstijd heb ik een jeugd gehad, om nooit te vergeten, ik ben hiervoor zeer dankbaar”. Eind
1945 was het mooie leventje uit. Hij had het middelbaar onderwijs volbracht en zou verder gaan
studeren aan het RUG in Gent, en wel voor apotheker. Vijf lange jaren nog te gaan, de eerste jaren
vol heimwee naar het zalige buitenleven. Maar hij hield vol en in 1950 mocht hij zijn diploma in
ontvangst nemen. In 1952 opende hij in de Leopoldstraat in Heide de eerste apotheek en verhuisde,
hij was ondertussen ook getrouwd, in november 1960 naar zijn nieuw gebouwde woning met
officina. Daar zou hij 30 jaar lang met heel veel zorg zijn klanten bedienen. In1986 gaf hij zaak over
aan zijn zoon Georges, en nu is het al de beurt aan diens zoon Toon. Toch fantastisch 3 generatie’s
Verpraet! Ondertussen was hij zijn grote liefde voor de Kalmthoutse Heide niet vergeten. Toen het
prachtige natuurgebied begin jaren 1950 bedreigd werd met verkavelingen, vond hij het zijn plicht
met de Vereniging voor Natuur en Stedenschoon in de bres te springen en mee te helpen aan het
behoud ervan: deze vereniging ijverde er namelijk voor, om de heide als Natuurreservaat te laten
klasseren. In 1956 vroeg Mon Kennis, de toenmalige secretaris van de plaatselijke V.V.V., aan Louis

of hij een vereniging uit de “Vlaanders”, in de heide wilde gidsen;
dit werd het begin van talloze wandelingen, gegidst door Louis.
Aan hoeveel mensen Louis de sfeer van de mooiste plek-jes heeft
laten mee beleven, is niet te bevatten. En eindelijk, in
rbuurlantaarn1968 was het zover: alle gesprekken, alle brieven,
alle vergaderingen, alle slapeloze nachten enz. hadden resultaat
opgeleverd: Het Natuurreservaat De Kalmthoutse Heide was een
feit! Een grote droom ging voor hem in vervulling: er werd een
beheerscomité opgericht, het Natuureducatief centrum “De Vroente” kwam er en draait nu op volle
toeren. De heide, met zijn prachtige gevarieerde natuur is VEILIG!
(bijdrage van Irene Selbeck, foto’s van een carbuurlantaarn en van Louis zelf genomen aan de Paalberg)

De grootste scheepsramp ooit.
Bob Autrique woont in de Max Temmermanlaan, heel wat mensen weten dat hij beroepshalve vele
heeft gevaren. Hij bezorgde ons een artikel over de grootste scheepsramp ooit gebeurd:
Velen onder u denken nu dat ik het verhaal van de
'Titanic' ga opvoeren. Als de omvang van een ramp
gemeten wordt met het aantal mensenlevens die
verloren zijn gegaan zitten we hier aan meer dan 1600.
Dat was in vredestijd: 15 april 1912. Een veel grotere
catastrofe overkwam het Duitse passagierschip
'Wilhelm Gustloff' in wel heel andere omstandigheden
op het einde van Wereldoorlog II. Het Russisch leger
was in opmars naar Berlijn om Hitler een lesje te leren.
Zij stonden op scherp want wat de nazi's hun hadden
aangedaan zat nog fris in het geheugen. De Duitse en
Pruisische bevolking vreesde deze dreiging en zag maar
één uitweg: vluchten. Er werden veel schepen ingezet
om te helpen. Zo ook de 'Wilhelm Gustloff' met een
lengte van 208 meter en een breedte van 24 meter,
gebouwd in Hamburg (1938) om 1465 personen te vervoeren. Als onderdeel van Operatie Hannibal
is hij uiteindelijk vertrokken met...10000 vluchtelingen en gewonde soldaten van Gdynia naar Kiel
op 30 januari 1945. Maar het Rode Leger rukte niet alleen over land op. Uit de noord Baltische zee
waren ook onderzeeërs onderweg. Het was de C13 die met 3 torpedo's het kansloze vluchtschip tot
zinken bracht. 9343 mensen vonden het zeemansgraf in het ijskoude water en -10°C wind. Ter
hunner eer werd na 75 jaar een video opgenomen die u kan vinden op:
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=aaplw&p=wilhelm+gustloff#id=1&vid=aada2b13
0d80d5277bd2f1a9caeacd65&action=click.
Dit oorlogsdrama kostte meer levens dan de rampen met Titanic, Lusitania, Empress of Ireland,
Sultana, Britannic, Atlantic en Mont Blanc samen! Deze laatste staat ook bekend als 'The
Halifax explosion'. Hier stierven méér mensen op de wal dan aan boord. Het schip was beladen met
explosieven voor de oorlog en raakte in brand door een aanvaring op 6 december 1917.Er vielen
2000 doden te betreuren. Niet meteen aangename lectuur maar wel boeiend en écht gebeurd.

Heide in de jaren dertig.
In 1932 waren er gemeenteraadsverkiezingen Het werd een stevige strijd tussen de Verenigde Katholieken van dokter Zaman en de lijst Pairon. Beide partijen gaven een weekbladje uit om wat
plaatselijk nieuws te melden maar vooral om mekaar eens duchtig de huid vol te schelden. Om het
in voetbaltermen te zeggen: er werd meestal niet op de bal gespeeld. Ook na de verkiezingen verscheen “Ons Calmpthout“ (Verenigde Katholieken) nog tot in 1939. Interessant zijn de advertenties

van de plaatselijke middenstand. Hierna volgt een bloemlezing van de adverteerders uit Heide.
Antoon De Kanter, een Nederlander, startte op de hoek van de
huidige St.Jozeflaan en Max Temmermanlaan een bakkerij. De vele
Antwerpenaren die toen hier al verbleven verlangden wel wat meer
dan enkel hun dagelijks brood. Maar Antoon mikte iets te hoog en
moest noodgedwongen “De Heidebloem“ sluiten en naar
Antwerpen verhuizen. Gust Buyens uit Nieuwmoer kocht in 1938 de
zaak en wijzigde de naam in “Monida“, naar zijn twee dochters,
Monique en Frieda. Toen in 1944 nog een dochter geboren werd
kreeg die de naam Nicole, zodat de 3 namen toch nog vervat zaten
in “Monida“. Gust en Liza
begonnen ook met de
verkoop van ijscrème, een succesverhaal zoals later zou
blijken, maar onder de oorlog was dat niet zo evident. In de
Statiestraat was ondertussen Honoré De Vliegere ook al
brood beginnen bakken. De naam ’t Meiklokje is nog steeds,
als enige, in het straatbeeld te vinden. Jozef Geerts zorgt er
voor taart en gebak en schoondochter Nathalie verkoopt de
pralines. Jos Megens, voorheen uitbater van een
kippenkwekerij in de Kinderwelzijnstraat, had Au Bien Venu overgenomen. Hij organiseerde er o.m.
de Peter Benoit-viering en de huldiging van vliegenier
René Beirens. De toneelvereniging Sursum Corda was er
welkom als de parochiezaal niet beschikbaar was. Hij
hield wel van verandering en zou uiteindelijk eindigen als
een uitbater van een pronostiekkantoor in Antwerpen.
Sus Van Tilburg stopte met Hotel De Kroon en ging
erachter wonen (nu Cremerie De Raaf). J. Mertens uit
Antwerpen
nam de zaak
over. Hij adverteerde niet alleen bij de katholieken, ook
aan het station had hij een bord staan waarop stond dat
De Kroon, samen met hotel Brunner, ook goedgekeurd
was door het Joodse Rabbinaat. Vooraan in de
Planterijstraat (nu Bevrijdingslei) begon Pol Blankers zijn
schildersbedrijf. Hij verkocht ook verfproducten,
vloerbekleding en behangpapier. Na de oorlog stopte hij
met de verkoop, bleef schilderen en startte Café De
Sandy. Begrafenissen Marschang was een begrip in Antwerpen, vooral bij de binnenschippers. Zoon
Alfons woonde in de Thillostraat en zorgde alzo voor een Kalmthouts cliënteel. In dezelfde straat
bevond zich eveneens hotel Saint Hubert (nu “in de
Gloria”). Hier was de karabijnschuttersclub gevestigd,

waar ook Alfons lid van was. Revelatie aldaar was Bertha
Van Puymbroeck die zich steevast in de top drie schoot.

Verschijningen in 1932 in Beauraing en in 1933 was het
Banneux. In 1937 kwam er de Lourdergrot naast het
Missiehuis te Heide. Toen de oorlogsdreiging als maar
groter werd, riep de Kerk op om voor vrede te bidden. Processie en bedevaarten werden druk
bijgewoond. De bijenwas van de familie Corstiaens-Neefs in Antwerpen werd gebleekt aan de hoek
van de Kapellensteenweg en de Kruisstraat, nu
Beauvoislaan. De dochter Marguerite huwde Maurice
Beauvois. Samen met hun oudste zoon kwamen zij om
het leven in Duitse werkkampen in 1945. Maurice was
zeer bedrijvig in het verzet geweest en de Gestapo
pakte eerst zijn vrouw, nadien zijn zoon en tenslotte
hemzelf op. Zij waren ook actief in de nieuwe parochie
Heide. De receptie na de inhuldiging van de kerk door Kardinaal Van Roey vond bij hen plaats. Nelly
Gommeren-Van Tilburg zette de verzekeringsportefeuille
van haar overleden echtgenoot verder op het Eikenhof (nu
WZC Beukenhof). Frans was de eerste voorzitter van het
Schoolcomité en de Kerkfabriek in 1929, maar stierf reeds
in 1931, 38 jaar oud. Hij werd voorlopig in Kalmthout
Centrum begraven en
kreeg in 1934 zijn rustplaats in het eerste graf op het kerkhof te
Heide. Op de hoek van de Heidestatiestraat en de Leopoldstraat,
tegenover “De Zwaan“ was de kledingwinkel van Daems. Nadien
vestigde de Drukkerij Ossenblok er zich en toen die naar het huis
naast de huidige KBC verhuisde, werd het terug een kledingzaak
“Huis Mathilde“, later een parfumerie en thans een interieurzaak. In 1930 was de glorietijd van het
hotelwezen over zijn hoogtepunt. Alhoewel ze kamers
bleven aanbieden, gingen sommigen zich toch meer
specialiseren als restaurant, anderen mikte op een
groter publiek als café. In 1913 bouwde Pieter Billiauws
het Hotel “des Flandres”. Hij stierf echter al in 1925 en
zijn echtgenote Maria Karré zette de zaak verder.
Afsluitingen Van Oevelen was toen al een begrip in
Kalmthout. Wie en schaap of een geit bezat gebruikte
ursus of tornadodraad. Er bestond ook een luxeversie
als villaomheining. Jos Vinck, zoon van Jan van de Withoef hield café op de hoek van de Withoeflei
en Statielei. Latere uitbater was Charles Van Oosterbos, ”de feurk”, die na wereldoorlog twee ook

achter de toog van “de Kroon” te vinden was. Openbare
verkopingen hadden meestal plaats in een lokaal café. Het
was een hoogdag voor verdierenpikkers. Zo werd in 1933
villa “Valentine” verkocht bij Josephus Loopmans in café
“de la station”. Badkamers waren toen nog niet in de
mode, men gebruikte het pomphuis of nam een
lampetkan mee naar de slaapkamer. Wel een teken van
luxe was de rookzaal. Theodoor Stals, met zonen Jan en Frans, had een drukkerij in Antwerpen. “Ons
Calmpthout” kwam er van de persen. De familie Stals was zeer actief in het Sint-Jozefskoor en
Sursum Corda.

(bijdrage van Jan Franken, Heidestatiestraat)

Hebben jullie ook moeder gevierd op 15 augustus?
Antwerpen zou de eerste Europese stad zijn waar moeders op een speciale dag gevierd werden. De
bemanning van schepen had dit idee waarschijnlijk meegebracht uit Amerika. Maria ten Hemel
opneming (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart) is de feestdag van de opneming “met lichaam en ziel”
van Maria in de Hemel. Deze feestdag werd het eerst gevierd in 582 door keizer Mauritius. Rome
nam het feest Maria ten Hemel opneming over in de 7-de eeuw onder Paus Sergius I. Deze feestdag
werd eerst onder de naam Dormition Mariae, de ontslaping van Maria, gevierd. In de Rooms
Katholieke kerk is de “Maria ten Hemel opneming” een hoogfeest. Het is in veel landen zelfs een
wettelijke feestdag. Speciaal is dat alleen in Antwerpen moederkensdag wordt gevierd op 15

augustus. Elders in ons land is de tweede zondag van mei de
datum om moeder te vieren. Het was schepen en tevens
kunstschilder Frans van Kuyk (1852-1915), die ook in Kalmthout
bekend was, die in 1913 opriep om in Antwerpen “een dag voor
de moeders” te vieren, en dit uitgerekend op de 15de augustus.
Het initiatief werd met groot enthousiasme onthaald en zo werd
op 15 augustus 1913 de eerste “dag der moeders” geboren. In de
eerste plaats omdat deze datum gelijk viel met de Antwerpse
kermis en dan het feest van de patroonheilige O.L.Vrouw
(Mariekesdag) in Antwerpen werd gevierd. Traditioneel was dit al een dag waarop de ouders door
hun kinderen werden bezocht. Kinderen hadden dan ook vrij van school. Dit bracht allemaal bij om
van die dag een succesvolle dag te maken. Ook de winkeliersvereniging van Antwerpen speelde daar
op in. Zij begrepen meteen de waarde van een dergelijke feestdag en ook hun portemonnee zou er
wel bij varen. De dag van “den 15 Oogst” moet niet alleen een feestdag zijn, maar ook een
gelegenheid voor al de kleinhandelaars om eens goede zaken te doen.Net als bij de nationale
moederdag in mei speelt de commercie nog altijd een grote rol. Het geven van bloemen
en cadeaus hoort er op deze feestdag nu helemaal bij. Antwerpen het buitenbeetje, misschien wel,
maar de parking schuift al jaren mee aan wanneer het over het vieren van moeder gaat.

Frans Van Kuyck en Kalmthout!
Frans Pieter Lodewijk van Kuyck werd in Antwerpen geboren op 9 juni 1852 en overleed aldaar op
31 mei 1915. Hij was een Antwerps kunstschilder, tekenaar en graficus. Hij werd schepen voor
Schone Kunsten van Antwerpen van 1895 tot aan zijn
overlijden in 1915. Tijdens die periode leverde hij een zeer
belangrijke bijdrage aan het behoud van het Antwerpse
culturele erfgoed. Als zoon van de Antwerpse schilder Louis
Van Kuyck (1821-1871) zat kunst al heel vroeg in het bloed.
Rond 1870 was hij bevriend met Isidore Meyers, een schilder
uit de zogenaamde “School van Kalmthout”. Later opteerde
Van Kuyck voor een subtielere weergave van het licht. Hij is
ook bekend als etser, grafisch illustrator en ontwerper van
affiches. Frans Van Kuyck liet in 1904 in Kalmthout op den
Heuvel villa “Zwaluwdak”, het huidig OCMW-gebouw,
bouwen. Hij zou dit de volgende jaren gebruiken als
buitenverblijf en als uitvalsbasis om in de Kalmthoutse heide
te gaan schilderen. Regelmatig trok hij met zijn oom, kunstschilder François Lamoriniére, met de
hondenkar geladen met schildergerief naar de heide. Uit die periode dateren enkele mooie werken
gemaakt in de Kalmthoutse Heide.

Waarom noemt het ven “Sjaene-ven”?
Op de hoek van de Mastendreef (toeristisch
fietspad) en de Franse weg ligt er een vrij groot
ven. Het behoort tot het militair domein.
Recent was er op facebook een vraag: wat is de
naam van dat ven en hoe kwam dit ven aan zijn
naam. Men sprak over het “Charelven”. Ikzelf
heb het volgende verhaal horen vertellen. Lang
geleden is er in dit ven een zekere Adriaan
verdronken, zonder dat ik een verdere
identiteit van deze man ken. Sindsdien is men
het ven een naam gaan geven. Het klopt dat
men vroeger mensen die Adriaan noemde met
hun officiële voornaam “Jaan” ging noemen.

Op zijn Kalmthouts zou de verwijzing naar de mansnaam Jaan inderdaad Sjaene kunnen zijn. Op die
manier zou het ven verwijzende naar het voorval met Jaan, “sjaene-ven” kunnen noemen. Of dit
verhaal klopt is voor mij niet zo heel zeker maar het is wel dat wat ik doorheen de jaren als waarheid
heb horen vertellen. Misschien is er onder onze lezers iemand die het verhaal kan staven of
aanvullen. Laat maar komen!

Sport: Flory Ongenae, op de weg en in het veld!
In het rijtje van Kalmthoutse renners uit het verleden stellen
we vandaag Flory Ongenae voor. Flory werd geboren op 2
december 1945 in Essen maar woonde vanaf zijn jeugdjaren
in Kalmthout. Hij was de zoon van brouwer Jef Ongenae uit de
Drieslei. Flory was actief zowel op de weg als in het veld. Hij
was van 1969 tot 1974 beroepsrenner, eerst bij de Flandriaploeg, later bij de Engelse ploeg Ti-Carlton, om te eindigen bij
de ploeg van Novy-Romy pils, later Goldor. Tijdens zijn
carrière behaalde hij wel enkele overwinningen tijdens
veldritten zowel bij de amateurs als bij de profs, onder andere
in Essen (1967), Wichelen (1967) Walem(1966) Breendonk
(1966) Veerle (1968) Niel (1969) Sint Agatha-Berchem (1970)
Putte-Peulis (1970 en 1971) Ruddervoorde (1971). In die tijd
moest hij opboksen tegen mannen als Erik en Roger De
Vlaminck, Robert Vermeire, Albert Van Damme en René De
Clercq. In 1967 was Flory geselecteerd voor het WK veldrijden
in Luxemburg. Hij eindigde daar bij de amateurs als 7de en 2de
Belg. Het jaar nadien werd hij opnieuw geselecteerd voor het WK in Magstadt waar hij 9 de werd. In
de kroniek van de Molenheidevrienden uit Essen lezen we: * De eerste renner die in Essen ooit
betaald werd, was Flory Ongenae. Flory, destijds een topper wat hij in ’67 al bewees door de 3de
editie van de Essense veldrit op zijn naam te schrijven, streek 500 frank op. Toen geen onaardig
bedrag. De centen betaalde voorzitter Louis Bogers uit eigen zak. Als we nu de startbedragen in het
veldrijden onder de loep nemen komen we bij heel wat andere bedragen uit. Ook op de weg
betwiste Flory heel wat wedstrijden. Na zijn carrière is Flory in Kapellen gaan wonen waar hij nog
lange tijd een drankenhandel runde die nu door zijn zoon wordt verdergezet.

Eerder verschenen krantjes kan je downloaden via www.binkalmthout.be

