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We kunnen onze leden dit contactblad gratis aanbieden 
dankzij de steun van:

Uw advertentie of uw naam ook op deze pagina? 
Informeer via info@debrakken.be naar de voorwaarden.

Dier- en Tuincenter Verlinden 
Jozef Simonslaan 3- 2520 Oelegem 
www.dierentuinverlinden.be

Bij Joris & Gilberte
Torenplein 9 2520 Oelegem

Oelegemse Drankendiscount bvba

Keerbaan 46
2520 Oelegem
03 353 95 57

Titsenbier

Oud-biologisch 
gefi lterd bier

Jan Pieter Nys

Ambachtelijke Meubelmakerij
www.verynyswoodworks.blogspot.com

Torenplein 16 - 2520 Oelegem
www.eethuisantonio.be

Achterstraat 24 - 2520 Oelegem
Tel. 03 383 02 90

Maandag & dinsdag gesloten



WOORDJE van de voorzitter
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WERKZAAMHEDEN en activiteiten in en rond de molen
(DEEL 45)
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Luc Verachtert - foto’s Danny Huygens

Schoolbezoeken
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EEN OELEGEMENAAR VERTELT: ‘Gusta van Rans Bal’
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Interview John Van de Velde - foto’s Danny Huygens
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STORMSCHADE aan de stenen molen
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Luc Verachtert



ONBEKEND gelegenheidsgedicht van Jozef Simons?
Joke Bungeneers
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In het Rijksarchief Antwerpen kan je de officiële dossiers van het archief van de provincie Antwerpen over 
de autobusdiensten 1893 – 1940 raadplegen; de mappen over de busdienst van Jos Vermeulen hebben de 
nummers PAA892-137, 206, 242, 253, 324 en 355.

Van ‘den Ottobusser’ en de Molengalm

Vanaf 1929  deed de stenen molen 
van Oelegem een korte tijd dienst 
als garage. Voor 3,5 frank per maand 
mocht Jos daar zijn eerste Ford met 
veertien zitplaatsen stallen. Om er 
voor te zorgen dat de bus in de molen 
kon binnen-rijden, liet hij de vloer 
van de molen uitbreken en verlagen. 
Volgens de overlevering heeft hij zijn 
bedrijf ‘Molengalm’ gedoopt omdat 
het starten van de motor zo geweldig 
weergalmde in de molenromp.

We hebben een zeldzame foto uit die 
periode, ons even uitgeleend door 
Amelie Echelpoels, weduwe van 
Willy Vermeulen en schoondochter 
van Jos. De jongen op de voorgrond 
is Karel of ‘Sjarel’ Van Bauwel 
(1916-2007), die later zou trouwen 
met Gusta Echelpoels. Op de bus 
achter hem kan je net Oeleghem en 
’s Gravenwezel ontcijferen. 

Rechts op de foto zie je, behalve een 
tweede autobus en enkele vaten, 
ook een brandstofpomp. Het logo 
op de zijkant is van de Standard Oil 
Company, het huidige Esso 
(zie inzet logo). De twee kleine 
recipiënten bovenaan kunnen er op 
wijzen dat het mogelijk gaat om 
een brandstofpomp om tweetakt te 
maken, een mengeling van olie en 
benzine.

Oelegemnaar Jos Vermeulen (1902-1983) richtte in 1926 een 
autobusmaatschappij op. Dat bezorgde hem vrij snel zijn bijnaam 
‘den ottobusser’. Aanvankelijk bediende de maatschappij twee 
lijnen: Oelegem – Borgerhout en Oelegem – Lier. 
In 1935-1936 verlengde hij de eerste lijn, die voortaan het traject 
Oelegem – ’s Gravenwezel – Antwerpen aflegde.

EEN FOTO uit de oude doos
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Joke Bungeneers en Luc Verachtert



Prijs voor socioculturele verdienste: De Millegemvrienden
Prijs voor cultuurverdienste: De Jozef Simonskring
Erfgoedprijs: Louis Sneyers, Walter Van der Avert en 
Eric De Vos (gemeentelijk documentatiecentrum)
Individuele prijs: Luc Verachtert

Burgemeester Lode Hofmans verwoordde het bij de overhan-
diging zo: ‘Ik ben verheugd om vanavond de individuele prijs 
voor erfgoed- verdienste te mogen overhandigen aan een echte 
duizendpoot die zich reeds jarenlang engageert voor het behoud 
en het onderhoud van de windreus die de gemeente Ranst in 
1986 aankocht. Zijn kandidatuur steunt in het bijzonder op het 
boek Molens en maalderijen in Broechem, Emblem, Oelegem en 
Ranst.’ Verder loofde de burgemeester de niet- aflatende inzet van 
alle vrijwillige molenhelpers en molenaars voor het behoud en de 
ontsluiting van de molen. 

Op 11 november 2017 ging de traditionele 
herdenking van de Eerste Wereldoorlog 
door. Voor het eerst in twintig jaar was 
Ludo Goormans, die al die jaren trouw 
de taak van vaandeldrager voor de oud-
strijdersvereniging NSB Oelegem 
vervulde, niet aanwezig. Omwille van 
ernstige gezondheidsproblemen had hij 
enkele maanden eerder, op 13 maart 2017, 
het vaandel doorgegeven aan Walter 
Verhoeven. 
Op 13 december 2017 overleed Ludo 
Goormans (19.04.1950 - 13.12.2017). Hij 
was een gekende en graag geziene figuur 
in het verenigingsleven en in de parochie. 

Op 7 december 2017 ging in het gemeenschapscentrum Den Boomgaard de eerste editie van 
het Gala der Culturele Prijzen door. Uit 10 ingediende kandidaturen selecteerde de jury de 
volgende laureaten:

Foto Cultuurdienst Ranst

Bij het ter perse gaan van dit contactblad vernamen we het overlijden van 
Herman Sels, broer van onze molenhelper Edward Sels en nonkel van ons 
bestuurslid Patricia Vervloet. Herman Sels (12/03/1945 - 18/03/2018) had net 
zijn 73ste verjaardag gevierd. Hij overleed tijdens een fietstocht op Tenerife, 
bij een frontale aanrijding met een motorrijder.

We bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

Herman Sels in 2016. 
Foto Danny Huygens.

Ludo Goormans in 2015 in de 
molen (boven) en als vaandeldrager 
op 11 november 2015 (links). 
Foto’s Danny Huygens.

TERUGBLIK

We gedenken



Foto op de cover:
Groepsbezoek aan de molen circa 1936 - 1940.
© Vlaams Architectuurarchief

Bestuursleden:
Joke Bungeneers, Kerkstraat 17, 2520 Oelegem (03 383 34 24)
Danny Huygens, Kerkstraat 17, 2520 Oelegem (03 383 34 24)
Luk Kegeleers, Kantonbaan 11, 2520 Oelegem (0479 50 55 27)
Jan Nys, Muizenheuvel 40, 2520 Oelegem (03 383 42 77)
Willem Segers, Lindedreef 74, 2980 Halle-Zoersel (0476 86 74 86)
Johnny Van de Velde, Goorstraat 16, 2520 Oelegem (0479 91 94 62)
Luc Verachtert, Roggelaan 6, 2520 Ranst (03 475 16 48)
Patricia Vervloet, Jozef Simonslaan 45, Oelegem (0473 99 99 86)

Molenzondagen in de Stenen Molen van Oelegem
Een initiatief van Levende Molens vzw en de heemkundige kring De Brakken vzw

Tweemaal per maand houden onze molenaars open deur 
en kan je de molen vrij bezoeken:
	 •	iedere	tweede	zondag	van	de	maand,	
 tijdens het Meulenmaal (niet in juli en augustus), van 11 tot 17 uur
	 •	iedere	laatste	zondag	van	de	maand,	
 tijdens de Molenzondagen, van 13 tot 17 uur (niet in december)

Groepen kunnen op afspraak en tegen betaling ook op andere dagen een bezoek boeken. 
Voor alle informatie, neem contact op met een van onze molenaars,  
Luc Verachtert, Jan Nys of Luk Kegeleers.

Meulenmaal
Zin in een Meulenmaal? Of gewoon in een frisse pint en een gezellige babbel? 
Onze molenhelpers staan voor je klaar, 
iedere tweede zondag van de maand van 11 tot 17 uur. 
Enkel in juli en augustus sluiten we even onze deuren.

Een volledig Meulenmaal bestaat uit een aperitief (de beruchte ‘Slag van de molen’), 
soep, eieren met spek of met paddenstoelen en gebak met koffie.

Geschenkidee: 
een cadeaubon voor een Meulenmaal, verkrijgbaar in de molen 
of op het secretariaat. 
Meer informatie bij Patricia Vervloet of via info@debrakken.be

DE BRAKKEN

O E L E G E M

Heemkundige kring DE BRAKKEN vzw

Kerkhoflei 1, 2520 Oelegem
info@debrakken.be		•		www.debrakken.be




