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Woordje van de voorzitter 
 
 
 
 
Beste vrienden, 
 
 
Ik ben blij om jullie vanuit ons vernieuwde tijdschrift te mogen begroeten.  
De zomer is er weer en terwijl ik dit schrijf voel ik de zon op mijn rug schijnen.  
De laatste week van het schooljaar werden wij vergast op temperaturen van 35 graden en meer.  
Wat gaan de echte zomermaanden bieden? 
Tropische temperaturen en watertekort voor mens en dier? 
De zomer moet nog echt starten en er is nog steeds melding dat het grondwaterpeil sinds de vorige zomer nog 
niet aangevuld is.  
In het Vrieselhof starten vanaf 1 juli hieromtrent grootse werken.  
Een bufferbekken komt er naast het Groot Schijn .  
Dit zal aangelegd worden om water te bufferen in tijden van overschot en overvloed van water.  
Ik hoor dat daar 7.000 vrachten grond voor moeten afgevoerd worden. Men gaat deze grond naar Nederland 
transporteren. In mijn ogen was deze grond ideaal geweest om de wal aan de voorkant van het fort te 
herstellen. Dan was die ecologische voetafdruk veel kleiner geweest.  
 
In februari heb ik François De Herdt (Sooi d’Et) nog kunnen interviewen voor dit boekje. In april is deze 
‘vertelgrage’ ons man ontvallen. Oelegem is een interessante dorpsfiguur armer.  
 
Intussen is er ook een dorpsgezicht verdwenen. Van het klooster schiet immers enkel nog een kleine 
dwarsmuur over. Allerlei reden werden aangehaald om dit mooie gebouw te kunnen slopen. Er werd met 
vallende stenen, onnoemelijk veel geld om te restaureren en uitbreiding van de speelplaats geschermd op 
allerlei sociale media. Wat de waarheid ook weze ... het klooster is niet meer.  
 
Wij gaan met onze kring De Brakken in ons dorp Oelegem een dorpsgezicht toevoegen: vanaf juli starten wij 
met de bouw van een bakhuis. Verschillende vaklieden en amateurs hebben zich aangeboden om te komen 
helpen. Het gaat knap worden! Hoe het er gaat uitzien kun je al bewonderen op het spandoek aan de werf.  
 
Ik wens jullie een zalige zomer toe en veel leesplezier in ons boekje.  
 
 
Vele groeten van Johnny Van de Velde,  
voorzitter van De Brakken  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De afbraak van het klooster gebeurde heel zorgvuldig, bijna steen 
voor steen. Heel wat materiaal werd gerecupereerd. 

 Foto Danny Huygens. 
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Werkzaamheden en activiteiten in en rond de molen (Deel 50) 
Luc Verachtert 

De bouwplannen voor ons bakhuis beginnen steeds meer vorm aan te nemen. Er is 
heel wat voorbereidend werk gebeurd en binnenkort start de eigenlijke bouwwerf. 

Voor de bouw van ons bakhuis konden we recent een partij handvormstenen en oude vloertegels krijgen in 
Antwerpen. Voor het transport verzamelden we eerst een partij wegwerppaletten. Op 12 en 15 april hebben we 
28 paletten geladen met rode handvorm, 4 paletten met zwarte paapsteen en 8 paletten met vloertegels. De 
paletten werden omwikkeld met rekfolie. Het vervoer gebeurde op 20 april in drie ritten. Twee ritten met 
stenen gingen naar de molen in Oelegem en de rit met vloertegels ging naar onze loods in Broechem.  

Rond het bouwterrein plaatsten we werfhekken en op deze omheining brachten we een banner aan om de 
bouwplannen toe te lichten. Ondertussen is de subsidie voor het bakhuis gestort en de bouwaanvraag 
goedgekeurd. In juli starten we met de fundering!  

Intussen blijven we ook in de molen onderhoud, herstellingen en verbeteringen uitvoeren. 
Omdat het dossier van de restauratie van de wieken nog een hele administratieve weg moet afleggen, zullen 
we in de loop van de zomer het houtwerk van de binnenroede van één wiek bijkomend laten verwijderen, 
zodat het wiekenkruis terug in balans is. Daardoor kan de molen in afwachting van de restauratie toch terug 
draaien, zij het tijdelijk op twee wieken. 

Voor de drie dubbele vloerluiken van meel- steen- en luizolder, smeedde Louis De Pooter twaalf scharnieren. 
Recent hebben we deze ambachtelijke juweeltjes geplaatst, ter vervanging van de meer ordinaire 
fabrieksscharnieren die op de luiken stonden.  

Een van de vloerluiken, met de gesmede scharnieren. Ter vergelijking liggen de industrieel vervaardigde scharnieren er nog even 
naast. Foto Danny Huygens. 

WERKZAAMHEDEN en activiteiten in en rond de molen
(DEEL 50)
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Luc Verachtert



 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

Foto boven: Links 8 paletten met vloertegels, midden en rechts 14 van de 32 paletten met bakstenen. 
Foto onder: Luc Daneels uit Ranst lost 16 paletten met bakstenen in Oelegem. Foto’s Danny Huygens.   
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Maak kennis met ons bakhuis 
Joke Bungeneers 
 
 
 

In juli starten we echt met de werken aan het bakhuis. Je kan de werf regelmatig 
bezoeken, onze vrijwilligers geven dan met plezier een toelichting. En helpende 
handen zijn steeds welkom. 
 

 

 
Op zondag 25 augustus nodigen we jong en 
oud weer uit voor een Molenfeest. Verleden 
jaar kwam Caïphas op bezoek, dit jaar zal 
ons bakhuisproject in de focus staan. 
 
Ook op Open Monumentendag, zondag 8 
september, is het ‘open werf’. 
 
Daarnaast kan je de volgende maanden ook 
elke tweede en laatste zondag van de maand  
een kijkje komen nemen als onze 
vrijwilligers aan het werk zijn. 
 
Kom je zomaar langs? Dan vind je alvast wat 
uitleg op de banner aan het werfhekken.  

Werfhekken met banner, met de logo’s van de subsidiegevers.  
Foto Danny Huygens. 
 
 
Gezocht 
 
Ben je een handige metselaar of timmerman (M/V) en zie je het wel zitten om op regelmatige basis als 
vrijwilliger een handje toe te steken? Neem dan contact op met Luc Verachtert. Zijn contactgegevens vind je 
achteraan dit boekje. 
Opgelet! We werken overdag, vanaf nu elke maandag en dinsdag, en om de veertien dagen ook op woensdag.. 
 
Voor de inrichting van het bakhuis zijn we nog op zoek naar een aantal dingen, zoals een ‘poempbak’ in 
blauwe hardsteen. 
 
 
Noteer dus alvast in je agenda: 
 
Molenfeest: zondag 25 augustus, 13 tot 17 uur.  
Molen- en werfbezoek, ambachten en volksspelen. In de molen draait een presentatie met beelden van 
voorbereidend werk dat al gebeurde. We schenken aan onze gekende democratische prijzen een frisse pint, 
Tits of niet-alcoholisch drankje en trakteren de kinderen op een ijsje. 
 
Open Monumentendag: zondag 8 september, 10 tot 17 uur.  
Molen- en werfbezoek.  
Beneden in de molen gaat het Meulenmaal door, van 11 tot 17 uur. 
 

 

We publiceren ook regelmatig nieuwe foto’s van  de werkzaamheden op onze website.  

MAAK KENNIS met ons bakhuis
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Noteer alvast in je agenda

Gezocht



 
 

Een Oelegemnaar vertelt: ‘Sooi d’Et’ 
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 François Martha De Herdt 
Geboren in Oelegem op 8 maart 1938  
Roepnaam Sooi d’Et 
Weduwnaar van Jaqueline Janssens (geboren op 25 juli 1942 en overleden op 22 september 2018) 
 
1. Wie waren je ouders en wat deden ze? 
Mijn vader Louis De Herdt was eerst zelfstandig schrijnwerker tot hij bij de firma Diels ging werken. Mijn 
moeder Stephanie Van Camp was huismoeder. Mijn vader was ook, zoals mijn grootvader Alfons ‘Fonske den 
100-jarige’ De Herdt en later ikzelf, boswachter van de familie de Bergeyck op het Vrieselhof.  
Wij mochten van de graaf in de 11 kamers boven de remise wonen. Wij hebben daar gewoond tot aan de 
bevrijding op het einde van WO II, want van ‘den Amerikaan’ moesten wij verhuizen omwille van de 
beschietingen met de V1-bommen. Eerst zijn we verhuisd naar het ‘lank huis’ (de rij huisjes op het 
‘Venuspleintje’, op het kruispunt van de John Kennedylaan en de Venusstraat ) en daarna zijn we in de 
Kerkstraat gaan wonen. 
 
2. Had je broers of zussen? 
Ik had drie zussen en een broer. We zijn allemaal thuis geboren, boven de remise van het Vrieselhof dus. Ons 
Josephine is in 1923 geboren en tijdens de oorlog als 21-jarig meisje overleden aan een fleurus (een 
longontsteking of mogelijk tbc – nvdr). Mijn broer Stan is in 1926 geboren en ons Maria in 1927. Frieda is in 
1933 gevolgd en ik in 1938. Ik was een nakomertje - toen bestond er nog geen pil (grijnst).  
 
 

 
 
De families De Herdt en Van Deun in 1933of 1934 op een bank bij de remise van het Vrieselhof.  
Van links naar rechts: ‘nonkel Sooi’ François Van Deun, grootvader Fons De Herdt, zus Josephine De Herdt, tante ‘Stans’ Constance 
Van Deun,  neef Raymond Van Deun (met geweer), broer Stan De Herdt, moeder Stephanie De Herdt-Van Camp, vader Louis De 
Herdt met zus Frieda op schoot. Foto uit privécollectie 
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EEN OELEGEMENAAR VERTELT: ‘Sooi d’Et’
Interview John Van de Velde - foto’s Danny Huygens



 
 

 
 
 
 
 

 

3. Welk verhaal uit je kindertijd is je het beste 
bijgebleven? 
Och, dat zijn er veel, want ik had een fantastische 
kindertijd daar in de bossen van het Vrieselhof. Wij 
hadden altijd een jachthond als huisdier en tijdens de 
oorlog staken wij elk jaar een varken weg, zoals 
iedereen, zodat ‘den Deuts’ dat niet zou vinden. 
Tijdens de oorlog zat de SS in het kasteel. Ik mocht als 
kleine dikwijls meerijden met de side-car van de 
Duitsers. En elke morgen was het daar vlaggegroet. 
Op een dag ging ik naast de Duitsers staan groeten met 
een klakske van het Belgische leger op. Een van die 
‘zwarte kostummekes’ trok de Belgische vlag van 
mijn klak en stak er een pin van de SS op. Ik wist als 
kind niet beter, toen ik daarna fier als ne gieter thuis 
kwam trok mijn vader die klak van mijn hoofd en 
smeet die in de brandende Leuvense stoof. 
Een ander verhaal: wij waren met ons Frieda en uw 
moeder Marcella aan het spelen bij de Witte Peeters 
(Louis Peeters, landbouwer in de Goorstraat 16 aan de 
achterkant van het Vrieselhof en grootvader van de 
interviewer). Er stond een kit naft die was 
achtergelaten door de Duitsers en we wilden zien 
hoeveel er nog in zat. Met een stekske (lucifer) 
maakten we licht en de benzine vloog in brand. Ons 
Frieda en ik waren licht verbrand aan handen en 
armen, maar uw moeder haar gezicht … de vellen 
rolden eraf. Dat ben ik nooit vergeten. 
 
4. Waar ben je naar school geweest en welk beroep 
heb je uitgeoefend? 
Ik heb voor meubelmaker geleerd in de 
nijverheidsschool van Borgerhout. We leerden daar 
plannen tekenen en steekwerk uitvoeren. Ik ben 
afgestudeerd met grootste onderscheiding. De 
prijsuitreiking was in De Roma. De school heeft mij 
werk bezorgd bij meubelmakerij Verbruggen in 
Borgerhout. Daar verdiende ik 1 frank meer dan mijn 
vader die bij Diels werkte! Daarna heb ik nog bij 
verscheidene meubelfabrieken gewerkt. Bij de 
gemeente heb ik ook gewerkt, onder andere voor de 
aanleg van de Schildesteenweg. Daarna ben ik ook bij 
Diels gaan werken en ben ik met ‘die van ons’ een 
café begonnen. Het eerste café was op het Dorsplein 
en daarna kwam ‘café Jacky’, waar vroeger feestzaal 
‘De Pauw’ was, in de Vlotstraat. Daar woon ik nu nog. 
Intussen was ik ook dokwerker in de haven van 
Antwerpen. Ik ben ook heel mijn leven boswachter 
geweest voor graaf Daniël de Bergeyck, tot die het 
Vrieselhof aan de provincie verkocht. 

 

 
 
Foto boven: Voor het bordes van het kasteel Vrieselhof. 
Boswachter Sooi De Herdt met graaf en gravin Daniel de 

Bergeyck. Foto uit privécollectie. 
 
Foto onder: Sooi toont in zijn atelier een van zijn 
ontwerptekeningen voor rijkversierde panelen. 
Foto Danny Huygens 
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5. Wie was je partner en hoe heb je haar leren kennen? 
Mijn vrouw? Ah, Jacqueline! Die ogen, dat haar, die benen, dat poepeke en … (tekent met pretoogjes met 
beide handen een golvend silhouet in de lucht). Man, man … de schoonste én de beste! Ik danste graag en zij 
ook, en in café ‘het vlooienkot’ bij Van Santvoort aan de vaart dansten wij veel samen. (Sooi bedoelt wellicht 
café ‘Albertkanaal’ in de Vaartstraat, een herberg en logement waar veel schippers kwamen; het werd rond 
1970 afgebroken voor de verbreding van het kanaal). Van het een kwam het ander en op 27 februari 1960 zijn 
wij getrouwd. Jacqueline in het wit en ik in een kostuum met een pardessus (overjas), want het was koud. Het 
feest was in café ‘Het Hemeltje’ op de Schildesteenweg. Ik denk dat we toen stoofvlees hebben gegeten. 
 
6. Hoeveel kinderen kregen jullie? 
We kregen twee zonen. Eerst werd onze Mark geboren, op 1 augustus 1960. Dan kwam onze Benny, zijn 
geboortedatum is 24 februari 1962. Iedereen kent hem als ‘de gipsy’. We hebben vier kleinkinderen en 
intussen ook al vier achterkleinkinderen. 
 
7. Kun je ons een verhaal vertellen als vader van twee zonen? 
Ja, ik ben vreselijk verschoten toen ze kwamen vertellen dat onze Benny als jonge kerel een auto-ongeval had 
gekregen. Hij was toen 21 jaar, hij reed mee met iemand en ze zijn in Zandhoven op een boom geknald. 
Maanden heeft hij in de kliniek gelegen met zware verwondingen in het gezicht, aan de heupen en de benen. 
Hij is bijna doodgebloed. Dat waren vreselijke momenten voor mij en mijn vrouw. 
 
8. Wat is er veranderd in Oelegem waar je niet tevreden over bent? 
Het is er veel te druk geworden. Je kunt zelfs niet meer rustig op de vaartdijk wandelen. De coureurs rijden er 
gevaarlijk snel. Het Vrieselhof is geen park meer. Ze zagen alles om en het ziet eruit alsof je in Rusland bent. 
Er staan alleen maar berken. Waar zijn alle vogels naartoe?  
 
9. Wat is er veranderd in Oelegem wat je wel goed vindt? 
De dorpskom is mooi en de molen trekt weer veel volk. Er is dankzij enkele verenigingen weer van alles te 
doen in Oelegem. 
 
10.Welke raad kun je geven aan 21-jarigen die nu in Oelegem wonen? 
Maak veel contact met de buren. Praat met elkaar en zeg goeiedag. Help elkaar. Organiseer samen iets en laat 
Oelegem een levendig dorp blijven. 
 

 
 
In het atelier, met op de achtergrond enkele houtsnijwerken van Sooi. 
Foto Danny Huygens. 

Het bovenstaande interview ging door op 15 
februari, in aanwezigheid van jongste zoon 
Benny.  
Sooi was op dat ogenblik al geruime tijd zwaar 
ziek en het overlijden van zijn innig geliefde 
vrouw Jacqueline enkele maanden eerder was 
een opdoffer geweest. Maar als hij aan het 
vertellen sloeg, was dat nog steeds met vuur en 
passie, met een lach en een kwinkslag en 
vooral met heel veel ‘goesting’. 
 
Op 17 april 2019 overleed Sooi in het AZ Sint-
Jozef te Malle. Met dit interview willen we dan 
ook graag een laatste groet brengen aan deze 
markante figuur. 
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Uit de oude doos 
Joke Bungeneers 
 
 
 

Oelegem is een beeldbepalend gebouw armer. Het ontstaan van de vrije basisschool 
Sint-Lucia is sterk verweven met het klooster van de zusters annonciaden in Oelegem. 
De laatste zusters, Irma en Rosa, verlieten Oelegem in 2012. Nu is ook het 
kloostergebouw niet meer. 
 
In 1844 vestigden zich drie zusters annonciaden uit Veltem in Ranst: eerwaarde moeder Philomena (Isabella 
Wittemans), zuster Rosa (Joanna Baels) en zuster Beatrix (Maria Theresia Van Beveren). Bezielers en 
initiatiefnemers van het Ranstse klooster waren EH Norbertus Van Hemel (1797-1873), pastoor van Ranst en 
Millegem, en EH Jacobus Henrotte (1768-1859), pastoor van Vremde. Beiden waren voorstanders van 
onderwijs, ook voor meisjes, om ‘de heersende onwetendheid in hun parochies te bekampen’. Bij het klooster 
kwam dus een schooltje waar de meisjes leerden lezen, schrijven en rekenen. Ook handwerk en 
huishoudkunde en zelfs Franse les stonden op het programma. De arme meisjes hadden recht op gratis 
onderwijs, de meer vermogende ouders betaalden schoolgeld, berekend op basis van hun inkomen. 
 
In 1854 erkende de geestelijke overheid de vestiging van de zusters annonciaden in Ranst als een autonome 
congregatie. Twaalf jaar later, in 1856, kwam er een eerste bijklooster, in Oelegem. Het ‘moederhuis’ van de 
annonciaden zou in 1881 verhuizen naar Huldenberg, waar het nu nog steeds gevestigd is.  
 
In Oelegem startte eerwaarde moeder Joanna-Maria (Justina Catharina Van Assche) samen met vier andere 
religieuzen: zusters Martina, Christina, Catharina en Martha. Waarschijnlijk behartigden enkel de moeder-
overste en twee zusters het onderwijs en stonden de twee andere zusters in voor de dagelijkse huishouding. In 
de inkomhal van de school is een datumsteen ingemetseld, bij een eerdere verbouwing gerecupereerd uit de 
tuin. Op de steen staat het chronogram sChoLaM ConDo pUeLLIs (Ik sticht een school voor meisjes). Alle 
letters die ook als Romeins cijfer kunnen gelezen worden staan in hoofdletter; opgeteld bekom je 1856. De 
officiële inhuldiging vond plaats op zaterdag 13 december 1856, de naamdag van de heilige Lucia. 
 

 
 
Ingekleurde postkaart van de ‘witte school’ omstreeks 1910, met zusters en leerlingen. Foto uit privécollectie. 

  

 
 

Uit de oude doos 
Joke Bungeneers 
 
 
 

Oelegem is een beeldbepalend gebouw armer. Het ontstaan van de vrije basisschool 
Sint-Lucia is sterk verweven met het klooster van de zusters annonciaden in Oelegem. 
De laatste zusters, Irma en Rosa, verlieten Oelegem in 2012. Nu is ook het 
kloostergebouw niet meer. 
 
In 1844 vestigden zich drie zusters annonciaden uit Veltem in Ranst: eerwaarde moeder Philomena (Isabella 
Wittemans), zuster Rosa (Joanna Baels) en zuster Beatrix (Maria Theresia Van Beveren). Bezielers en 
initiatiefnemers van het Ranstse klooster waren EH Norbertus Van Hemel (1797-1873), pastoor van Ranst en 
Millegem, en EH Jacobus Henrotte (1768-1859), pastoor van Vremde. Beiden waren voorstanders van 
onderwijs, ook voor meisjes, om ‘de heersende onwetendheid in hun parochies te bekampen’. Bij het klooster 
kwam dus een schooltje waar de meisjes leerden lezen, schrijven en rekenen. Ook handwerk en 
huishoudkunde en zelfs Franse les stonden op het programma. De arme meisjes hadden recht op gratis 
onderwijs, de meer vermogende ouders betaalden schoolgeld, berekend op basis van hun inkomen. 
 
In 1854 erkende de geestelijke overheid de vestiging van de zusters annonciaden in Ranst als een autonome 
congregatie. Twaalf jaar later, in 1856, kwam er een eerste bijklooster, in Oelegem. Het ‘moederhuis’ van de 
annonciaden zou in 1881 verhuizen naar Huldenberg, waar het nu nog steeds gevestigd is.  
 
In Oelegem startte eerwaarde moeder Joanna-Maria (Justina Catharina Van Assche) samen met vier andere 
religieuzen: zusters Martina, Christina, Catharina en Martha. Waarschijnlijk behartigden enkel de moeder-
overste en twee zusters het onderwijs en stonden de twee andere zusters in voor de dagelijkse huishouding. In 
de inkomhal van de school is een datumsteen ingemetseld, bij een eerdere verbouwing gerecupereerd uit de 
tuin. Op de steen staat het chronogram sChoLaM ConDo pUeLLIs (Ik sticht een school voor meisjes). Alle 
letters die ook als Romeins cijfer kunnen gelezen worden staan in hoofdletter; opgeteld bekom je 1856. De 
officiële inhuldiging vond plaats op zaterdag 13 december 1856, de naamdag van de heilige Lucia. 
 

 
 
Ingekleurde postkaart van de ‘witte school’ omstreeks 1910, met zusters en leerlingen. Foto uit privécollectie. 
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Joke Bungeneers



 
 

 
 
 
 
 
Ook in Oelegem kregen de arme kinderen gratis onderwijs. Om een idee te geven: in een Nota betreffende het 
onderwijs in Oeleghem van 1873 vinden we in het rijksarchief dat er dat jaar in Oelegem van de 190 kinderen 
tussen 6 en 12 jaar oud 184 school liepen - er was toen nog geen schoolplicht. In de gemeenteschool betrof het 
56 arme (54 jongens en 2 meisjes) en 42 betalende kinderen, in de vrije school (enkel meisjes) 42 arme en 44 
betalende kinderen. Dus voor minder dan de helft van de kinderen moesten de ouders schoolgeld betalen. 
 
De eerste gebouwen waren heel eenvoudig: een bakstenen langhuis onder zadeldak, klooster en klaslokalen 
naast elkaar. In 1896 komt er een eerste uitbreiding door het bijbouwen van een nieuwe constructie. Omdat de 
muren van het hoofdgebouw wit gekalkt waren, stond de school in het dorp bekend als ‘de witte school’.  
 

 

In 1911 werd het oude klooster vervangen door een 
gebouw dat op schaal van een dorp best imposant 
is, in neogotische stijl. De neogotiek was trouwens 
dé stijl die het vrije (katholieke) onderwijs 
gebruikte voor haar gebouwen, om zich zo ook 
uiterlijk te onderscheiden van de gemeentescholen. 
Voor deze laatste ging de voorkeur naar een stijl 
gebaseerd op classicisme. 
 
Een apart gebouw bood onderdak aan ruime, lichte 
en goed verluchte klassen. In de jaren 1930 zou 
daar een tweede verdieping boven op komen. 
 
 
Meer dan een eeuw lang was het klooster een van 
de visitekaartjes van Oelegem, het eerste 
kenmerkende grote gebouw dat je zag als je van 
Schilde het dorp naderde.  
 
Het pleidooi van De Brakken, de erfgoedraad / 
documentatiecentrum, het gemeentebestuur en 
Erfgoed Voorkempen om rekening te houden met 
de erfgoedwaarden heeft het moeten afleggen 
tegen andere argumenten. Dat is de realiteit, maar 
we mogen dit best jammer vinden. 
 

 

. 
 
Het klooster met de klasgebouwen, circa 1911. Postkaart uit 
privécollectie. Daarronder: de situatie vandaag. Foto Danny Huygens 

 
Meer weten? 
Bovenstaand artikel is voor een groot deel gebaseerd op het gepubliceerde onderzoek van Frans Schelfhout en 
Eric De Vos. 
Frans Schelfhout wijdde bijna de volledige jaargang 2004 van het tijdschrift De Millegemvriend aan de 
geschiedenis van het Ranstse klooster en de congregatie van de zusters annonciaden. Hij besteedde daarbij 
onder andere aandacht aan de stichters en aan de evolutie van het klooster en de school. 
De Millegemvriend, 17de jaargang (2004), nrs. 2 tot en met 6. 
Eric De Vos doorploegde alle archieven en zocht en vond talrijke getuigen waaronder heel wat oud-
leerkrachten en oud-leerlingen in de aanloop naar het feestjaar 2006, toen de vrije basisschool in Oelegem 
haar150-jarig bestaan vierde.  
Eric DE VOS, Honderdvijftig jaar vrije basisschool Sint-Lucia Oelegem. Jaarboek van de heemkundige kring 
De Brakken, 2006. Het jaarboek is niet meer te koop, maar je kan het raadplegen in het documentatiecentrum. 

 
 

 
 
 
 
 
Ook in Oelegem kregen de arme kinderen gratis onderwijs. Om een idee te geven: in een Nota betreffende het 
onderwijs in Oeleghem van 1873 vinden we in het rijksarchief dat er dat jaar in Oelegem van de 190 kinderen 
tussen 6 en 12 jaar oud 184 school liepen - er was toen nog geen schoolplicht. In de gemeenteschool betrof het 
56 arme (54 jongens en 2 meisjes) en 42 betalende kinderen, in de vrije school (enkel meisjes) 42 arme en 44 
betalende kinderen. Dus voor minder dan de helft van de kinderen moesten de ouders schoolgeld betalen. 
 
De eerste gebouwen waren heel eenvoudig: een bakstenen langhuis onder zadeldak, klooster en klaslokalen 
naast elkaar. In 1896 komt er een eerste uitbreiding door het bijbouwen van een nieuwe constructie. Omdat de 
muren van het hoofdgebouw wit gekalkt waren, stond de school in het dorp bekend als ‘de witte school’.  
 

 

In 1911 werd het oude klooster vervangen door een 
gebouw dat op schaal van een dorp best imposant 
is, in neogotische stijl. De neogotiek was trouwens 
dé stijl die het vrije (katholieke) onderwijs 
gebruikte voor haar gebouwen, om zich zo ook 
uiterlijk te onderscheiden van de gemeentescholen. 
Voor deze laatste ging de voorkeur naar een stijl 
gebaseerd op classicisme. 
 
Een apart gebouw bood onderdak aan ruime, lichte 
en goed verluchte klassen. In de jaren 1930 zou 
daar een tweede verdieping boven op komen. 
 
 
Meer dan een eeuw lang was het klooster een van 
de visitekaartjes van Oelegem, het eerste 
kenmerkende grote gebouw dat je zag als je van 
Schilde het dorp naderde.  
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Foto op de cover:
‘Den drijhoek’, nu het begin van de Venusstraat, voor 1911. 
Achteraan rechts zie je de ‘witte school’, die dwars op de straat gericht stond.
Postkaart uit privécollectie.
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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


