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Woordje van de voorzitter 
 
 
 
 
Beste vrienden, 
 
 
Terwijl ik dit zit te schrijven hoor ik op de radio dat het de warmste februari ooit was. Het milieu en het 
klimaat zijn hot items in menige agenda. Tijdens de krokusvakantie, met de jaarmarkt en het carnaval, was het 
dan weer guur en koud. Carnaval wordt bij ons in Oelegem al tientallen jaren hard gevierd. Dat typeert ons 
gezellige Oelegem. Als er gefeest wordt is de ‘Eulegoemneir’ erbij. Vroeger, vertelde Jules Sels mij, kwamen 
ze van heinde en ver met bussen om in de verschillende café’s te vieren. Nu is het ook leuk, maar anders. Jules 
zelf is een van de trouwste deelnemers die verkleed carnaval vieren.  
 
We zijn een standbeeld rijker in Oelegem. Het staat op het rondpunt aan het einde van de Oudstrijdersstraat. 
Het stelt ‘brakken’ voor, de spotnaam voor de echte ‘Eulegoemneir’. Meer uitleg hierover krijg je in ons 
interview met de kunstenaar Arnold Van Lommel. Pauline ‘Plin’ Van Reusel is nog een symbool, van het 
echte boerenleven uit de vorige eeuw. Heel haar lange leven stond in het teken van de landbouw. Zij vertelt in 
een interview hoe de meeste mensen leefden in de vorige 100 jaar want zij wordt bijna 98. 
 
In twee kranten van 20 februari las ik dat er stenen van het oude kloostergebouw aan de meisjesschool naar 
beneden vallen en dat het daarom gesloopt moet worden. Als dat de maatstaf is, dan moet onze kerk ook 
gesloopt worden want vorig jaar is er langs de achterkant een stuk blauwe steen naar beneden gekomen. De 
dranghekken zijn nog maar recent weggehaald. Ook onze molen zou men dan moeten slopen want in 
december vloog een van onze wieken tot op het kerkhof. Ik hoop dat er verstandige beslissingen worden 
genomen en dat Oelegem haar ‘dorpsgezicht’ niet verliest.  
 
Wijzelf hebben van de dienst Onroerend Erfgoed groen licht gekregen voor ons molenbeheersplan. Dat wil 
zeggen dat er nu voor de restauratie van onze wieken een bestek kan worden opgemaakt en dat ons nieuwe 
gemeentebestuur een aannemer-molenbouwer kan aanstellen. Wij kijken er naar uit dat onze molen weer kan 
malen. Vergelijk het nu maar met een mooie oldtimer die door panne niet kan rijden.  
De bouwaanvraag voor ons bakhuis is ook weg. Binnen 30 dagen moeten we daar een antwoord op hebben. 
Dit jaar starten we met de bouw. We zoeken nog een paar kubieke meters bakstenen, maar ook daktimmer om 
heel dit plan te verwezenlijken. Schenkers kunnen een mailtje sturen naar ons secretariaat.  
 
 
Het zal een bewogen jaar worden, dat voel ik... 
 
Wij houden U op de hoogte.  
 
Vele groeten van Johnny Van de Velde,  
voorzitter van De Brakken  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plin op het erf van de boerderij,  
met kleinzoon Bart op de arm.  

Foto uit privécollectie 
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Werkzaamheden en activiteiten in en rond de molen (Deel 48) 
Luc Verachtert 
  
 
 

De laatste maanden heeft de heemkring heel wat administratief werk verzet in verband 
met onze toekomstplannen. Het beheersplan voor de molen en de bijhorende 
omgeving is ingediend bij de gemeente en ondertussen ook goedgekeurd door het 
Agentschap Onroerend Erfgoed. 
 

Dit beheersplan laat toe om voor de restauratie van de wieken en de zeilen – een project dat op zo’n 25.000 
euro wordt geraamd - op een snelle wijze een subsidie of erfgoedpremie te krijgen. Bij dit plan horen ook onze 
bouwplannen voor een bakhuis en een smidse. De smidse zal nog even op zich laten wachten, maar het 
bakhuis werd ondertussen volledig uitgetekend. Bij het Geoloket is de bouwaanvraag voor het bakhuis 
ingediend. Voor dit project hebben we een subsidieaanvraag ingediend via de ‘Subsidiekorf Platteland’ van de 
provincie Antwerpen, met geld van de provincie, de Vlaamse Gemeenschap en Europa. Binnenkort zullen we 
weten of deze aanvraag aanvaard wordt en of we dus gebruik kunnen maken van een subsidie. 
 
In de loop van de maand september volgden Jan en ik alvast een driedaagse cursus ovenbouw bij het Museum 
voor de Oudere Technieken (MOT) in Grimbergen. Het MOT is zeer actief wat betreft bakhuizen. Om de 
twee jaar richten ze twee cursussen ovenbouw voor telkens twintig cursisten in. In oktober van 2018 
verscheen ook het boek Bouwen om te bakken, een werk over nieuwbouw, maar ook over restauraties van 
bakhuizen. Het is een uitgave van de provincie Vlaams Brabant, in samenwerking met het MOT. 
 
 

 
 

We plannen het bakhuis te bouwen met gerecupereerde materialen. Ontwerptekening Luc Verachtert. 
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Luc Verachtert



 
 

  
  

 
 

Cursus ovenbouw bij het MOT. Je herkent op de foto’s rechtsboven  
en onderaan een van onze molenaars, Jan Nys. Foto’s Luc Verachtert. 
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Een nieuw monument voor de Oelegemnaren 

John Van de Velde 
 
 
 

Naar aanleiding van de onthulling van het beeld ‘De Brakken’ op het rondpunt aan het 
einde van ‘de beurs’ spraken we met de initiatiefnemers, kunstenaar Arnold Hendrik 
Jozef Van Lommel (geboren op 8 juli 1940 in Hoboken) en zijn echtgenote Joanna 
Maria Cornelia Decaesstecker (geboren op 14 september 1951 in Brugge). 
 

 

Hoe is het beeld tot stand gekomen? 
Op 11 november 2016, op de receptie waar Ludo 
Simons zijn boek Van het kasteel naar het front. 
Het oorlogsdagboek van Jozef Simons, 1914-1918 
voorstelde, sprak ik met de voormalige 
burgemeester Lode Hofmans. Ik deed hem het 
voorstel om een beeld te ontwerpen voor het nog 
lege ronde punt. Daar had de burgemeester oren 
naar en hij vroeg of ik met een voorstel wilde 
langskomen op het schepencollege.  
Ik voegde dadelijk de daad bij het woord en twee 
maanden later stelde ik er een model van ‘een 
brak’ op schaal voor samen met een 
computersimulatie. Het bestuur was meteen 
enthousiast en we mochten eraan beginnen.  
 
Wat is er daarna gebeurd? 
Mijn vrouw Joanna, die styliste is, contacteerde het 
VTI. Leerkracht Jurgen Walry en de leerlingen van 
klas BL7A zagen het dadelijk zitten om de 
onderdelen die door de vakmannen Alain en Brent 
Mattelé gesneden waren te assembleren. Jos Van 
den Broeck uit Ranst sneed de glasplaten en Roel 
Brosens integreerde die in het beeld.  
Toenmalige schepen voor cultuur en erfgoed Tine 
Muyshondt was onze contactpersoon voor het 
gemeentebestuur. De technische buitendienst van 
de gemeente zorgde voor het voetstuk en voor de 
plaatsing van het beeld. Nu is het beeld van de 
‘Eulegoemnaren’. Ik hoop dat ze er lang van 
kunnen genieten en dat ze de symboliek ervan 
inzien.  

 
Kan je die symboliek toelichten? 
Het beeld stelt ‘de brakken’ voor, een soort grote, krijgshaftige mieren wier beten zeer pijnlijk zijn. Het is ook 
de spotnaam voor de Oelegemnaren. Die hadden destijds de reputatie misschien wel vechtlustig te zijn, maar 
ook harde werkers die een hechte groep vormden. Wij willen de Oelegemnaars terug samenbrengen en dat zie 
je in het beeld. Er moet door jong en oud aan één zeel getrokken worden om het doel te bereiken, zowel thuis 
als op het werk. 
 
Zo is dit beeld ook door mensen van verschillende afkomst, leeftijd en scholing gerealiseerd. Het is evenmin 
toevallig dat het beeld op het einde van ‘de beurs’ staat. De Oudstrijdersstraat was vroeger de straat waar 
iedereen ‘s avonds buiten zat en waar menige beslissing, overeenkomst en samenwerking tot stand kwam. 
 

EEN NIEUW MONUMENT voor de Oelegemnaren
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John Van de Velde



 
 

Hoe zijn jullie in Oelegem terechtgekomen? Want jij bent geen geboren Oelegemnaar. 
Op het einde van de oorlog bestookten de Duitsers Antwerpen met V1’s. Mijn ouders zochten voor hun gezin 
met vijf jongens een veilig onderkomen in de Kempen. Zo huurden ze een bungalow met een grote fruithof 
aan de Schildesteenweg in Oelegem, vlakbij de oude pastorij, op een plek die ‘het Rozenhofken’ heette. Mijn 
zuster is daar geboren en ik heb nog bij de nonnekes van St-Lucia op de papschool gezeten. 
In de jaren 1960 kochten mijn ouders de grond en bouwden ze er een huis. Ze zijn er tot hun dood blijven 
wonen; nu wonen mijn broers Hugo en Koenraad Van Lommel er nog.  
 
Wat heb je gestudeerd en welk beroep heb je uitgeoefend ? 
Ik heb op St-Lucas in Gent kunstonderwijs en binnenhuisarchitectuur gevolgd. Daarna ben ik nog een jaar 
naar Parijs in het Institut des beaux arts en een jaar in Berlijn in de Schaufestenschule gaan studeren. 
Mijn vrouw Joanna en ik zijn gestart met een ontwerpbureau. Zo hebben we zaken zoals  AS-adventure, Van 
Praag, Baby 2000 en ettelijke winkels in de Offerandestraat in Antwerpen ingericht. Ook dancing Copacabana 
in Kessel was van mijn hand. 
Later verhuisden we naar de Belgische Eifel, in de Oostkantons, waar we naast ons ontwerpwerk een 
vakantiehuis met zeventien bedden openhielden. Daar ben ik na aandringen van mijn kinderen terug beginnen 
schilderen. Portretten waren mijn specialiteit. Door mijn ziekte zijn we terug naar Oelegem verhuisd. Wij 
wonen nu naast mijn broers op de Schildesteenweg.  
 
Ik hoop dat de mensen van Oelegem voelen dat dat beeld van hen is en dat het hen aanspoort om terug contact 
met elkaar te zoeken. 
 
 
 
 
 
 

 
 
De onthulling van het beeld op 18 januari 2019. Centraal Arnold Van Lommel (in rolstoel) met achter hem zijn vouw Joanna en de 
jonge Owen Van Santvliet, geflankeerd door oud-burgemeester Lode Hofmans en huidige burgemeester Johan Deryck. Naast Johan 
Deryck van links naar rechts voorzitter John Van de Velde, oud-schepenen Jef Verhaegen en Fernand Bosschaerts en Brakken-lid 
Edward Sels. Naast Lode Hofmans herken je oud-schepen Tine Muyshondt en molenaar Luc Verachtert omringd door de leerlingen 
van het VTI en hun leraar Jurgen Walry (met bril). De man met de zwarte pet achteraan is smid Alain Mattelé. Foto’s Danny Huygens 
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Een Oelegemnaar vertelt: ‘Plin’ Van Reusel  
Interview John Van de Velde – foto’s Danny Huygens 
 
 
 

Om de drie maanden kan je hier het relaas van een van onze dorpsgenoten volgen. 
John Van de Velde bezorgt de verteller een week op voorhand tien vragen. Dan gaat 
het gesprek door. John neemt het interview af en Danny Huygens fotografeert. 
 
Deze keer gingen we op gesprek bij Maria Paulina Van Reusel 
Geboren in Oelegem, op 25 juni 1921 
Roepnaam Plin 
Weduwe van Ludovicus Kerkhofs (13 juni 1920 – 21 november 2003) 
 
1. Wie waren je ouders en wat deden ze? 
Dat waren boeren met koeien en grond. Mijn vader was Cornelius Van Reusel en mijn moeder heette Maria 
Elisabeth De Winter. Ze hadden een hoeve in de Maasweg 1. Toen mijn vader zeventien werd stierf zijn vader 
en moest hij instaan voor de boerderij. Mijn vader heeft nog gevochten in WO I. Hij was soldaat bij het 11de 
linie en werd bij de strijd om Luik gevangen genomen door ‘den Deuts’. Hij moest als krijgsgevangene in 
Duitsland gaan werken. Bij de eerste boer moest hij ‘s avonds in een varkenskot slapen en kreeg hij zijn eten 
naar zijn hoofd geslingerd. Die boer riep daarbij ‘Essen für die Schweine!’  Later had hij een betere 
werkplaats, bij de burgemeester van Hanau. Daar mocht hij bij de familie aan tafel zitten. 
 
2. Heb je broers of zussen? 
Wij waren met zes kinderen, vijf meisjes en een jongen. Ik ben de oudste, dan kwam  ons Jeanne, die is gaan 
dienen bij de familie Deynen, de rechter van Zandhoven. Daarna kwam ons Josefien, die is getrouwd met 
zavelboer Jos De Swert, dan ons Maria, daarna Gusta en tot slot August. De twee jongsten en ik leven nog. 
 
3. Welk verhaal uit je kindertijd is je het beste bijgebleven ? 
Naast ons woonde een zekere Jefke De Cuyper, die had Hedelfingerkersen staan. Als er kersen waren dan riep 
hij tegen ons: ‘Jullie moeten zeker geen Duitse kersen hebben ?’en ik riep dan dat ik liever ‘Vlomse’ kersen 
at. Zo maakten wij daar altijd grapjes mee. 
 
4. Waar ben je naar school geweest en welk beroep heb je uitgeoefend? 
Ik zat op de meisjesschool in Oelegem, daar waren toen allemaal nonnen. De directrice, moeder Theodorine, 
was goed voor ons. Ik heb bijna altijd naast mijn beste vriendin Céline Helsen gezeten, de dochter van Gustje 
Helsen. Toen de inspecteur op school was zegde die dat wij slim genoeg waren om voort te leren. Maar dat 
zou niet gaan zei de zuster toen, want wij waren van een boer. Wij hadden geen tijd om te leren. Ik was een 
boerendochter en ik ben met een boer getrouwd, dus ik bleef boerin.  
 
5. Wie was je partner, hoe heb je hem leren kennen en wanneer zijn jullie getrouwd ? 
Mijn man was Ludovicus Kerkhofs, ik noemde hem ‘Loe’. Hij woonde in mijn straat. Op zijn verjaardag deed 
hij altijd een half emmertje ‘nief patatten’ uit. Wij moesten als ‘geburemensen’ veel samenwerken. Op een 
keer moesten we een canadadreef omleggen. Er stonden 68 grote bomen in die dreef. De Loe en ik moesten 
met de spade de wortels blootspitten. Zo konden de vaders dan beter de bomen omhakken met de bijl. Van het 
een kwam het ander en in de oorlog zijn wij getrouwd, ik geloof op 29 augustus 1942. We zijn in Ranst 
getrouwd want onze hoeve stond op de ‘schennis’ ( grens) van de twee dorpen. Met de broers en de zusters en 
de ouders zijn we dan bij ons thuis gaan eten. 
 
6. Waar hebben jullie gewoond toen je een koppel was? 
Wij zijn eerst thuis bij zijn ouders blijven boeren totdat we een hoeve van de familie Voorspoels konden 
pachten in Broechem. Dat was vlak aan het kasteel van Broechem (Broechemhof 5) en dicht bij  een bunker 
van de soldaten. Daar hebben we 10 jaar gewoond.  
Daarna zijn we verhuisd naar Oelegem, in het wegje naast ‘de ramp’ (de brug, nvdr). Daar hebben we 30 jaar 
geboerd met enkele koeien en gewassen gekweekt zoals aardappelen, bieten, tarwe , haver en gerst.  

EEN OELEGEMENAAR VERTELT: 
‘Plin’ Van Reusel
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Interview John Van de Velde - foto’s Danny Huygens



 
 

Toen dat huisje onteigend werd voor de AWW-put hebben we 
nog vijf  jaar in de boerderij van kasteel Bossenstein gewoond. 
Daarna hebben we een huis in Oelegem gekocht 
(Zandhovensesteenweg 16), waar ik  meer dan 30 jaar heb 
gewoond. Sinds augustus 2017 zit ik hier in Czagani. 
 
7. Hebben jullie kinderen gekregen ? 
Wij hebben twee dochters: Lisa (19/01/1943) en Maria  
(26/11/51) Kerkhofs. Lisa woont met haar gezin in Oelegem en 
Maria in Millegem. Wij zijn nooit op reis geweest, want er was 
altijd werk op de boerderij. Met Kerstmis gingen we naar de mis 
en daarna aten we een zelf gekookt feestmaal. Geschenkjes 
zoals nu onder de boom, dat was er niet, de kinderen kregen 
juist wat er nodig was. Maar ze hadden niks tekort, ze hadden 
bruine suiker en ze hadden ‘heps’. En er stond voor ‘de groten’ 
altijd een fles jenever in de kelder. 
 
8. Wat is er veranderd in Oelegem waar je niet tevreden 
over bent? 
Dat het druk geworden is! De laatste jaren dat wij op de 
Zandhovensesteenweg woonden is die baan een autostrade 
geworden. Zo veel auto’s bijeen en waar rijden die allemaal 
naartoe? 
 
9. Wat is er veranderd in Oelegem wat je wel goed vindt? 
Dat er veel te doen is in Oelegem . Er is altijd wel hier of daar 
een feest bezig. 
 
10. Welke raad kun je geven aan 21-jarigen die nu in 
Oelegem wonen? 
Dat ze nog lang naar hun ouders moeten luisteren. Die mensen 
kunnen de jeugd nog goede raad geven als er iets is. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Boven: Plin en Loe 60 jaar getrouwd, in 2002.  
Foto uit privécollectie. 

Onder: Plin in Czagani. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tussen Maas en Moor. Gezicht op 
de boerderij aan het einde van de 

Maasweg, waar Plin en Loe de 
eerste jaren na hun huwelijk bij de 

ouders Kerkhofs in woonden.  
Foto Danny Huygens.   
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Onder: Plin in Czagani. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tussen Maas en Moor. Gezicht op 
de boerderij aan het einde van de 

Maasweg, waar Plin en Loe de 
eerste jaren na hun huwelijk bij de 

ouders Kerkhofs in woonden.  
Foto Danny Huygens.   
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Het leger van Maurice Avet 
Joke Bungeneers 
 
 
 

In het laatste nummer van 2018 brachten we het verhaal van soldaat Marcel Avet, die 
in de winter van 1939-1940 met zijn kantonnement in een vervallen hoevetje in 
Oelegem gelegerd was. De soldaten moesten er loopgraven aanleggen. 
 
We kregen een reactie van Ronnie Heremans, die ons schreef: ‘Volgens de overlevering in mijn familie heeft 
mijn overgrootvader Franciscus Leonardus Heremans in een boerderijtje gewoond in de buurt van de huidige 
Antitankgracht. Het adres was Molenstraatje , maar de exacte locatie hebben we nooit geweten. Mijn 
overgrootvader is verhuisd naar de Bolbaan 6, het huisje in de Molenstraat werd verder bewoond door zijn 
dochter Maria Josephine Leontine Heremans, haar man August Verhoeven en hun kinderen – maar tot 
wanneer…? Het huisje werd in elk geval tijdens WO II in puin geschoten. Staf Heremans (de vroegere 
beenhouwer en nu de oudste Heremans ) zegt de exacte locatie te weten, namelijk in het bos aan de rand van 
de visput. De waterput zou aan de andere kant van de weg hebben gestaan en er zouden zelfs nog stenen in het 
bos liggen!’ 
 
Het Molenstraatje is de zandweg van de Knodbaan naar de ‘visputten’, zo genoemd naar de smoutmolen die 
daar vroeger was. Het woonhuis dat bij die olierosmolen hoorde staat er nog, met als adres Knodbaan 73. 
 
We zijn op het terrein geweest en je kan er inderdaad aan weerszijden van de zandweg nog resten van een 
bakstenen constructie en cementen ‘koten’ vinden. Bovendien ligt vlakbij een terrein met loopgrachten uit 
WO II. Dat leek dus veelbelovend. Maar wat met de andere informatie uit de brief van Marcel Avet? Je 
herinnert je misschien dat hij schreef: ‘De bewooners hebben reeds dit huis sedert het voorjaar verlaten… na 
het afsterven van de oude landbauwer, hebben moeder en dochter maar liever de boel laten staan.’ Maria 
Josephine Leontine Heremans (geboren 18 augustus 1892) trouwde op 30 mei 1911 met August Lodewijk 
Verhoeven (geboren 6 februari1889) en op 9 oktober van datzelfde jaar beviel ze van hun dochter Irma 
Ludovica Catharina. In 1939 was Maria dus 47 jaar oud, haar oudste kind 28. Best mogelijk dat er nog maar 
één dochter thuis woonde. En het mag ons ook niet verbazen dat een jonge soldaat tachtig jaar geleden iemand 
van rond de vijftig ‘oud’ noemde. Maar … August Verhoeven overleed pas op 25 november 1953, in St.-
Antonius-Brecht. Dus jammer genoeg loopt het spoor hier dood, we moeten verder zoeken. 
 
 
 
 
Wie is wie (op de coverfoto)  
Edward Sels 
  

 

De foto op de cover is genomen na het TIGRA-clubkampioenschap voor 
amateurs in 1965. Maar liefst vier Oelegemnaars namen deel. De renners, van 
links  naar rechts, zijn Jos Ceulemans, Gerard Sels (de winnaar!), Herman Sels 
en Maurice Sels. 
 
De supporters, ook van links naar rechts, zijn Staf Daems, Frederik Ceulemans, 
Freddy Van Riel, iemand die zich zo goed verstopt dat hij onherkenbaar is, Gust 
Eyselberghs, Gerda Martens, Jef Diels, Walter Claes, Gustaaf Haaren, Edward 
Sels, John Marinus en Remi Ceulemans. Gehurkt vooraan herken je van links 
naar rechts Raymond Diels, Ludo Diels en Marcel Diels. 
 
De foto hiernaast is een mooie promotiepostkaart van de jonge wielrenner Jos 
Sels, over wie je op de volgende pagina nog meer kan lezen. Alle foto’s uit 
privécollectie. 
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UIT DE OUDE DOOS: In het wiel van Jos Sels
Edward Sels

In 1962 begon Jos een fietsen- en brommerswinkel aan de Dorpplaats, bij de winkel van zijn moeder. 
Omstreeks 1968 verhuisde Jos zijn zaak naar de Oudstrijdersstraat 25. Hij combineerde de fietsenwinkel met 
halftijds werken bij Karel Mintjens in Malle, waar hij mee instond voor onderhoud van de bossen op domein 
Blommerschot. Rond 1991 is hij gestopt met de uitbating van de fietsenwinkel. Hij overleed op 23 maart 2012.

En nu, na bijna 30 jaar, komt er weer een fietsenwinkel in de Oudstrijdersstraat 25. 
De cirkel – of is het het wiel? – is rond!

Jos werd geboren in Schilde op 11 november 1933, als oudste van dertien kinderen. In 1938 verhuisde het 
gezin naar Oelegem: eerst naar het ‘lang huis’ (Venusstraat) en in 1942 naar de Dorpplaats 12, nu de hoek 
van de Vlotstraat en het Torenplein. Moeder Sels baatte hier een kruidenierszaak uit, de ‘Welvaart’.  

Jos begon te fietsen rond 1948. Hij doorliep alle categorieën: nieuweling, junior, liefhebber. Hij was een goed 
liefhebber en had ook klimmerskwaliteiten. Op zijn palmares staan onder andere talrijke overwinningen in 
de rondes van Zweden, van Oostenrijk, van Tsjeckoslowakije en van eiland Mann. Van 1959 tot en met 1962 
was Jos beroepsrenner. Hij nam tweemaal deel aan de legendarische koers Parijs - Roubaix (waarvan één 
waarin hij viel en een sleutelbeen brak) en behaalde een derde plaats in een rit in de ronde van België. 
Enkele merken waar Jos voor reed: Libertas, Euro Drinks, Bertin, L’ Avenir, Vedette, Verveer, Plume Sport.

Op 1 maart startte Gerrit Claessens in de Oudstrijdersstraat 25 een nieuwe fietsen-
winkel. Echte Oelegemnaars weten nog dat hier jarenlang de fietsenwinkel en het 
atelier van Jos Sels gevestigd waren. En die was niet zomaar de eerste de beste!

Jos Sels, Paul Van Santvliet en vader Stan Sels poseren bij een rij blinkende 
fietsen en brommers voor de winkel van moeder. Foto uit privécollectie.



Foto op de cover:
Oelegemse amateurrenner wint het Tigra-clubkampioenschap in 1965
(namen en details zie ‘wie is wie’ op pagina 10).
Foto uit privécollectie.

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

Heemkundige kring DE BRAKKEN vzw

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




