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Kringbestuur van ¢De Linde> v.z.w. :

Erevoorzltter: Eredeken J. Lauwerya, Vrljheid 232, 2320 Hoogstraten.
Voorzltter: H. Van Hemeldonck, Ooaterwijkseweg, 30, 2430 Olen.
Ondervoorzitter: A. Llvémont, Leemanslaan 15, 2430 Olen.
Secretarla: H. Anthonis, Lichtaartseweg 21, 2430 Olen.
Pennlngmeeater: M. Verlooy, Waterstraat 31, 2430 Olen.
Blbliothecarlaz P. Van Opstal, Gerheiden 35, 2430 Olen.
Peru en publiek: L. Baetens, Gerheiden 1, 2430 Olen.

Leden van het dagelljks bestuur:
J. Heyns, Dorp 29, 2430 Olen.
A. Van Houdt, Weeen 4, 2430 Olen.
E. Vanneste, Boekel 1, 2430 Olen.

Werkende leden:
J. Boeckx, Statlonstraat 18, 2430 Olen.
E. Boela, Oosterwljkseweg 43, 2430 Olen.
Fr. De Ceulaer, Oevelseweg 85, 2430 Olen.
J. Geukens, Oosterwljkseweg 22, 2430 Olen.
P. Gooaaena, Mosselgoren 5, 2440 Geel.
L. Keaten, Rozenstraat 41, 2430 Olen.
A. Llekens, Fr. Willemsstraat 12, 2430 Olen.
G. Pelnen, Meirenstraat 21, 2430 Olen.

I-let lidmaatschap van de krlng bearaagd1'oo-rr. per jaar.
Inachrljvlngen kunnen gebeuren bi] de leden van het kringbestuur
of door overschrijvlng op de postrekening 000-0613510-82 van
Marcel Verlooy, penningmeester.

Lees in dit tweede "Ir£ndebZad" :

— Bekende Olenaars : Frans Willems
J. Lauwerys.

- I900 ... Leurders en Bedelaars
J. Lauwerys .

- Olense Burgemeesters sinds I830
M. Verlooy.

- Ere aan de pioniers
M. Verlooy.

- 1905 ... De klas van Meester
Van Gompel . L. Baetens.

— Te gast in Hoogstraten
P. Goossens.

— Jaarverslag 1974-75
R. Anthonis

- Ledenlijst I975

Omslagtekening : Etienne Livémont.
Groepsfoto : Marcel Sanders.
Tekeningen uit : Eigen Aard (K.C. Peeters).

De Witte (Nest Claes).
Harslucht (J. Simons).



bekende olenaars

Frans Willem:
In de tijd dat Olen nog een echt boerendorp was en

nog maar één kerk telde op heel het grondgebied van de
gemeente werd Frans Willems op het gehucht "Gerheyden"- thans onder Onze Lieve Vrouw-Olen — geboren. H13 was
de jongste zoon van Jan Baptist Willems en Maria Catha-
rina Boeckx. (1).

Zijn ouders waren eenvoudige brave boerenmensen, die
hun vijf kinderen vroom en voorbeeldig opvoedden. Frans
bleef hen zijn leven lang innig dankbaar en heeft dat
ook schriftelijk getuigd.

Een bewaarsohool of kleuterschool bestond er toen te
Olen nog niet. Men telde er echter drie scholen, name-lijk in het dorp, te.Gerheiden en te Heren. Het was naar
de tweede, de school van meester Petrus Ludovicus Bul-
ckens (2) dat de kleine Frans werd gezonden, toen hij
nog maar vijf jaar oud was. Daar openbaarde zich zijn
schrandere geest, die de meester met verbazing sloeg.
Wat hij zag kende hij, wat hij hoorde, onthield hij, wat
de meester uitlegde, begreep hij. Andere kameraden streef
de hij voorbij. Toen hij tien jaar oud was, stond hij
aan de kop van de school.

Ook pastoor Smolders ondervond in de catechismusles
dat hij een wonderknaap voor zich had. Normaal ging men
twee jaar te leren, eer men zijn Eerste Communie mocht
doen. Wie daarna zijn catechismus nog niet kende, werd
wel eens een jaar of soms meer uitgesteld. Maar Franske
Willems werd reeds van het eerste jaar af uitgekozen.
Zijn ouders konden hun oren bijna niet geloven, toen hij
met dat nieuws thuis kwam : zo iets hadden ze nog nooit
gehoord!

Ze zouden nog meer verschieten, toen de meester hun
zoontje liet deelnemen aan de prijskamp, welke in 18h9
door het Staatsbestuur werd uitgeschreven voor de leer-
lingen beneden de veertien jaar. De gemeentescholen van
drie kantons namen deel aan de schriftelijke proef. De

(1) J.B. Willems ° Olen 30 november 1797.
. Q ‘ t 1 6.
¥nC18E$e$:§ndeO§ge%aggl?€a¥e "gzrheiden" huis Hr 188
en er waren volgende kinderen :

- Willems Anna Coleta 16.3.1825
- Willems Petrus Josephus 7.9.1827
- Willems Joannes Josephus 6.4.1852
- Willems Maria Anna 19.11.1835
- Willems FRANCISCUS 20.3.1839

(2) Bulckens Petrus Ludovicus, onderwijzer te Gerheiden,
° Olen 16 juli 1801 en + 22januari 1856, hij was ge-
huwd met DAEHS Maria Theresia Eugenia.
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fienjarige FranstbehoordeT3oKhdetdertg% oesre leerléngen,
die met hun mees er naar r ou moc en, om er on er-
een nog te kampen in een mondelinge proef!

Thuis zat de knaap meestal met een boek 1n de hand
en hij las luidop voor, zodat ook vader en moeder, als
ze binnenshuis aan't werk waren, konden lulsteren en mee

genieten. Ja, zelfs toen las hij reeds Franse boekges,
die hij op zicht kon vertalen, alsof ze 1n het Vlaams
waren gedrukt.

Op twaalfjarige leeftijd had hij alle "blauwboekjes"
uit die tijd reeds gelzen en misschien ook wel Pater
Poirters "Masker van de wereld" en andere godvruchtlge
boeken, die men destijds in boerengezinnen aantrof. De
eerste werken van Conscience, August en Renier Snieders
openden zijn geest voor de schoonheid van de Vlaamse let-
terkunde en wekten zijn belangstelling op voor de Vlaam-
se Beweging.

Toen hij veertien jaar oud was, onderscheidde hij
zich nogmaals in een kantonnale wedstrijd tussen de leer-
lingen van de lagere scholen. Iedereen zei : "Zulke be-
gaafde jongen moet voortstuderen!" Waarom hadden zijn
ouders hem al niet een paar jaren eerder naar 't kollege
te Herentals gestuurd? Waarom stuurden ze hun veertien—
jarige zoon in oktober 185A liever naar de bijzondere
school van de oude heer De Kepper, een Olenaar, die we-
reldlijk leraar was geweest aan de Kolleges te Herentals
en te Mechelen. Deze was een soort filozoof, die op ei-
gen hand en gans alleen aan enkele leerlingen Literatuur,
Latijn, Frans Duits, natuurkunde en zelfs wijsbegeerte
onderwees. (33 -

Op 2b maart 1857 verhuisde het gezin Willems-Boeckx
naar het gehucht Ill dat toen wereldlijk tot de gemeente
Tongerlo behoorde maar kerkelijk onder de Sint Martinus-
parochie van Olen resorteerde.

In april van datzelfde jaar werd Frans normalist te
Lier. Ook daar schitterde hij uit tussen zijn kameraden,
die naar hem opkeken. Eens, toen de leraar van wiskunde
ziek was, sprong Willems voor hem in. Geen wonder dat
hij bij het uitgangsexamen, op 21 maart 1860, de eerste
plaats behaalde.

Dadelijk daarna deed men te Lichtaart beroep op hem
om de zieke onderwijzer in de gemeenteschool te vervan-
gen. Vijf maand later, op 17 september 1860, werd hij
benoemd in één der Antwerpse gemeentescholen. Daar was
zijn levensregel : Plicht voor alles ! Zijn vrije uren
besteedde hij aan letterkunde en studie; zijn geld aan
boeken. Zijn oud-leraar aan de normaalschool, Jan Van
Beers, gaf in die jaren te Antwerpen, tweemaal per week
deklamatieles. Ook die ging Willems trouw volgen. Aan
deze bekende letterkundige legde hij ook zijn eerste
dichterlijke proeven voor. Hij vertaalde alsdan immers
reeds dichtstg¥ken uit het Duits en het Frans.
(5) Petrus DE KEPPER ° Olen 7 februari 1800

+ Olen 22 januari 1877.
ongehuwde soon van Joannes en "aria ntonia Smets.



In 1862 vernielde een reusachtige brand een groot sta-
pelhuis en veel arbeiders kwamen in de vlammen om. Aan
die ramp wijdde hij een paar gedichten "Brand" en "Bij
de puinen", welke hij ten voordele van de weduwen en we-
zen van de slachtoffers in druk liet verschijnen.

Vijftien jaar lang bleef hij aan die school verbonden.
Van 1862 af kreeg hij, hoe jong ook, van burgemeester Van
Put, de speciale taak bekwame jongens tot de normaa1-
school voor te bereiden.

A1 die jaren was hij bedrijvig in het bestuur van
plaatselijke, kantonale, provinciale en nationale onder—
wijzersbonden, voerde het woord op kongressen, leverde
bijdragen nan tijdschriften en nieuwsbladen.

Toen bood de normaalschool van Lier hem een leraars-
plants aan. Hij bleef echter liever ondorwijzer te Ant-
werpen : daar werd hij tevens aangesteld tot Professor
nan de Nijverheidsschool.

Op 50 juli 1875 volgde zijn eervolle benoeming tot
knntonaal schoolopziener voor de kantons Antwerpen, Kon-
tich en Boom. Voor lange tijd was het echter niet. In
1879 ward de beruchte schoolwet uitgevaardigd en hij
stond voor de keuze : zijn ambt of zijn geweten! Hij aar~
zelde niet lang, want als één van de eerste nam hij ont-
slag, reeds op 12 augustus 1879, ook el zette hij daar-
door het onderhoud en de toekomst van zijn gezin op het
spel! Nog dezelfde maand werd te Uechelen een vrije nor-
mnalschool opgericht. Dadelijk werd Frans Willems er be-
noemd tot leraar van Nederlandse taal en letterkunde en
tevens §ot inspekteur van het vrije onderwijs te Antwer-
pen. A .

In november 1880 volgde zijn aanstelling tot Algemeen
Bestuurder der lagere scholen voor de dekenij Antwerpen.
Om er eenheid in hat onderwijs te brengen, stelde hij
een algemeen leerprogramma op en schreef schoolboekjes,
die spoedig algemeen gekend en over heel het Vlaamse
land verspreid geraakten. Zijn wijs beleid waarborgde de
bloei van de parochiale scholen te Antwerpen.

Cndertussen publiceerde hij in de tachtiger jaren nog
een half dozijn andere schoolboeken voor het taal- en
ook het zangonderwijs : bij dit laatste was hij een der
grootste voorstanders van de cijfermethode.

Ondertussen was de wet van 1879 vervangen door de
nieuwe schoolwet van 188h. Op 25 december 1887 kreeg hij
van het ministerie zijn nieuwe benoeming tot schoolopzie-
ner in het officiéel onderwijs voor hat schoolkanton Ne-
chelen; op 24 december 189k ontving hij het Burgerlijk
Kruis van 1° klas; op A oktober 1895 werd zijn lange en
verdienstelijke loopbaan in hat lager onderwijs bekroond
door zijn benoeming tot hoofdinspekteur voor het school-
ressort Antwerpen. Hij was toen 56 jaar oud, nog in de
volle fleur van zijn leven, zou men gedacht hebben. Maar
iedereen ook hi zelf, vergiste zich. Zijn onverpoosde, J

(Q) A15 inspecteur zond hij in die tijd meester E.FLIES
K188 I‘ AChte1‘-01911 ,
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jareniange reuzenarbeid nad zijn Krachtig gestel onge-
zien ondermijnd. Ongeveer een half jaar later overviel
hem een ziekte, die hij niet meer te boven kwam. Na en-
kele dagen bezweek hij op 3 maart 1896.

De nieuwe St. Antoniuskerk, te Antwerpen, was de helft
te klein om de menigte vrienden en bewonderaars te bevat-
ten, die er zijn lijkdienst kwamen bijwonen. Ook de Ko-
ninklijke Vlaamse Akademie, waarvan hij als één der eer-
ste briefwisselende leden sedert 1887 deel uitmaakte,
was erop vertegenwoordigd, o.a. door zijn Kempische boe-
zemvriend en kollega Servaas Daems, Noorderwijkenaar van
geboorte en witheer van Tongerlo. Hij was het die, op

verzoek van het bestuur der Koninklijke Vlaamse Akademie,
in I897 een Levensschets van Frans Willems opstelde en

publiceerde, waaruit we deze inlichtingen hebben geput.
Voorzeker was hij op de eerste plaats een eminente fi-

guur in de schoolwereld van zijn tijd. De kinderen von-
den in hem een onderwijzer-opvoeder, wiens liefdevolle
toewijding zij waardeerden, al ging deze gepaard met
strengheid, welke nochtans door zijn zachtaardig karak-
ter werd getemperd. De onderwijzers zagen in hem de
christelijk bezielde opvoedkundige, die hun steeds een

ideaal voorspiegelde, dat hij zelf nastreefde en die hen
met vaderlijke goedheid leidde, in zoverre dat zij hem
wel eens "vader Willems" heetten.

Door zijn letterkundige aanleg en arbeid dwong hij te-
vens hun eerbied af. Al was hij geen nrootmeester in de
dichtkunst, toch werd zijn talent door zijn tijdgenoten
in beperkte kring erkend. Haar tot in de volksboekerijen
drongen zijn dichtwerken als Herman en Dorothee en De

Heiland, niet door en treft men ze thans ook niet ran.
Hij is een man van zijn tijd geweest en heeft die tijd
scnoner en beter gemaakt, maar die tijd is thans voorbij!

5
Ook leeft zijn naam niet meer voort in zijn nage-

slacht. Wel was hij op 26 december 1867 in het huwelijk
getreden met N.F. Wilhemina Aerts, geboren te Geel op
10 september 18hh, een onderwijzeres aan de stadsscholen
te Antwerpen. Zij was een voorbeeldige en sterke vronw,
een opvoedster die in latere jeren bestuurster van de Be-
roepsschool en van het Anna Bijnsgesticht sldaar werd en
er overleed op 16 december 1911.

Uit hun huwelijk werden zeven kinderen : één zoon en
zes dochters, geboren. Vijf dochters traden in het kloos-
ter terwijl de zesde, Clothilde, zich als onderwijzeres
te Antwerpen verdienstelijk maakte. Zijn zoon Florent
die het levenslicht zag te Antwerpen op 11 juli 1872;
hij werd priester gewijd op 21 september 1895‘ Voor zijn
eremis schreef zijn vader één van zijn laatste gedichten.
Hij werd doctor in Kerkelijk Recht en op 1h september
1901 professor aan het Groot Seminarie te Hechelen, ere-

,) In het Museum van het Vlaams Cultuurleven te Antwer-
pen worden heel wat documenten van Frans Willems be-
waard o.a. brieven, krantenknipsels, liederen, foto's
enz.

5
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xanunnik op 7 maart 1907 en titularis-kanunnik op 15 no-
vember 1927. Hij overleed te Mechelen op 1 december 19hO.
In de zomervakantie kwam hij nog al eens op familiebe-
zoek in de Kempen. Zo kwam ganunnik Willems regelmatig
op bezoek b1J Jozef Laenen-Nlllems te Sint Jozef Olen
evenals nij Remi Van Lommel-Willems te I11 waar men nog
enkele dlngen bewaart dle aan z1Jn vader, lnspecteur Wil-
lems hebben toebehoord, hierbij bevindt zich onder andere
een uniek en kostbaar fotoalbum.
Te Westerlo op het "Hof van Overwijs" woont nog een ande-
re tak van de familie Willems. De oude "boer van 't hof",
die eveneens Frans Willems heette en die in 197k op 103
Jarlge leeftlgd overleed, was immers de zoon van "Jef"
de oudere broer van inspecteur Willems. Hier hangt in de
woonkamer, als een kostbaar kleinood, het geschilderd
portret van "nonkel Frans" dat door zijn dochter, zuster
Theresia werd vervaardigd.

Bleef in de familie Willems de herinnering aan nun
"geleerde" voorzaat voortleven, in zijn geboortedorp
Olen was met de jaren de gedachtenis aan deze, voor zijn
tijd uitzonderlijke, dorpsgenoot vervaagd,ja uitgewist!
Zo kwam het,dat,wanneer Jozef Van Overstraeten, voorzit-
ter van de Vlaamse Toeristenbond op 10 mei 1970 bij het
Olens gemeentebestuur, navraag deed of er in de gemeente
reeds een straat of plein naar de te Olen geboren School-
opziener—dichter Frans willems genoemd was, de toenma1i—
ge burgemeester, August Tubbax, deze vraag negatief moest
beantwoorden. De burgemeester beloofde echter meteen dit
euvel bij de eerstvolgende straatnaamgeving te verhelpen.
Deze belofte werd ingelost op de gemeenteraadszitting
van 24 februari 1971 toen een van de straten van de
nieuwe wijk "Bremmeken" te Sint Hartinus—Olen als "Frans
Willemsstraat" werd gedoopt.(6)

Sindsdien heeft menig Olenaar zich afgevraagd wie die
Frans Willems eigenlijk was en wat hij met ons dorp te
maken had. Vele dorpsgenoten verwarren hem ook met de
andere, beter gekende Jan Frans Willems (Boechout 1795 -
Gent 18h6) de "Vader van de Vlaamse beweging" naar wie
het "willemsfonds werd genoemd.

Met deze korte bijdrage hopen we het leven en werk
van de rasechte Olenaar die Frans Willems was, uit de vex
getelheid te hebben gehaald en U tevens te hebben aange—
toond dat hij het verdiende dat zijn naam in onze gemeen-
te voor nageslacht wordt bewaard en in ere gehouden!

J. Lauwerys.

(6) Het ware ons inziens zeker beter geweest,een van de
nieuwe straten in de omgeving van zijn geboortehuis
te Gerheiden - O.L.Vrouw-Olen — near hem te noemen.
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oud-olens dorpsleven

1990 IOI Ieurders an
loedelaars

Vroegertijds kwamen er veel meer leurders en bede-
laars langs de deuren als tegenwoordig : er bestond toen
nog geen Herentals-markt en er reden ook nog geen trams
of velos of auto's, waarmee men op een ommezien overend—
weer is naar de stad (Herentals), waar ge van alles kunt
krijgen. Wat men eertijds in de dorpswinkels niet kon
krijgen, det kocht men aan de deur : solferstekken,
schilderijtjes, brillen, paraplus, zalf voor wonden,
Haarlemmerolie, garen, saai en lint. In't passant vroe—
gen de leurders dan gewoonlijk "nen boterham".

Beroepsbedelaars stieten even de voordeur open — aan
de acnterdeur moesten ze wegblijven : dat betrouwde men
niet en dear gaf men den ook niet - en mommelden "nen
vnderons“. Dan kregen ze nen boterham of ‘s middags wat
"overschot van den noen" : een kommeken soep, een telloor
patatten met soms nog een stuk spek, en dat verorberden
2e dan gulzig op de dorpel van de deur.

Om te beginnen met de oudste tijd, waarover ik heb ho-
ren vertellen, moet ik gewagen van de Pruisen, die na de
oorlog van 1870 in vrij groot getal het land afliepen en
de gewoonte hadden op de deur te kloppen : met hen hadden
de boeren en vooral de boerinnen het niet en vandaar dat
men later nog gewoon was te zeggen als er iemand klopte :

"De's zeker nen Pruis". Ook Bohemers kwamen er soms en
van die had men nog meer schrik : ze kwamen gewoonlijk
met meerdere woonwagens, die ze op een uithoek van het
dorp lieten staan en dan gingen de vrouwen naar de win-
kels, wear ze veel kochten, maar niet konden betalen of
groot geld lieten wisselen en, terwijl de winkelierster
near achter ging om te wisselen, wat wisten scheef te
slaan. Daarom werden dan ook, van zodra men hoorde dat er
Bohemers in de buurt waren, al de winkels gesloten. Ook
bij de boeren zag men ze niet gaarne komen om hooi of
stro, om melk of eieren, want gewoonlijk werden zein't
genipt bestolen of soms zelfs terwijl ze er bijstonden,
zonder iets te durven zeggen. De veldwachter zelf moest
men er niet bijroepen, want die kon ook niets tegen de
overmacht. Alleen de gendarmen waren in staat ze te doen
verhuizen en vergezelden ze soms tot aan de grens, wear
de Hollanders b.v. ze dan weer trachten terug over te
smokkelen.

Andere vreemdelingen, vooral Italianen kwamen rond met
nen beer, die ze lieten dansen of op zijn achterste poten
staan, of met een draaiorgeltje met bovenop een aavje, of
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een ander raar beest, zoals men er ook te zien Kreeg op
Olenmarkt.

Sommige leurders hadden vergulde glazen bollen blq,
die door hun glans vooral de jonge meisjes de ogen ult-
staken. Die konden ze echter niet kr1jgen_vpor geld, maar
wel voor hun haar : dat was dan een moelllgke keuze.
Haar ten slotte wist de leurder toch zo schoon te praten
(het haar zou van zelf we} weer groelen) d8? de b°?Plnn9-
kens hun lang hoofdhaar lleten afknlppen. Ult schrlh dat
het te kort zou zijn, drukten ze daarblJ ansstls belde
handen op het hoofd, om toch nog een kalotteken te hou-
den ....

QQQ

Sommige leurders kwamen regelmatig en stonden met
naam en toenaam bekend bij groot en klein. Z0 was dear
de Witte van Zoel (Zoerle), die met mosselen leurde en
rlep : "De Wltte van Zoel,

Een dikke mossel voor elke smoel."
De schooljongens die hem zagen, riepen den tegen :

"Olense knapen, opgepast,
Of de Witte hee u vast."

Ze zullen bij ondervinding wel geweten hebben dat de mos-
selman geen gemakkelijke was.
- Herten van Geel ging rond om pelskens van konijnen en
om geitenvellekens; hij had een zijen klck of een hoge
faas op, droeg een blauwe kiel en een rode zekdoek om de
hals en...hakke1de. Onder de lindebomen raepte hij de
dorre takken op, vroeg ook om boterhemmen en had rltijd
een paraplu over de rug gebonden.
— Kletskop van Lokeren moet een goeie vent geweest ?ijn :hij stond aan de deur te soeteren op een mondmuziekske
en "had dan al de joeng achter zijn gat"; om hem te pla-
gen deden ze hem mee van't dorp tot aan't bos halverwege
de Bastiaan (wear thans't Albertkanael ligt). Hij ook
hakkelde. -- Herten Boer deed er iedereen uitlotten. "Moederke, geziet er zo triestig uit", zei hij ergens. - "Onze oudste
moet lotten en als 'm er in is, wet dan?" - "Hoederken,
wees gerust, want uwe zoon zal mee van't hoog bijhebben."
Hij trok 258. Twee jaar later weer 't zelfde : ook de
tweede oudste had 't hoog bij.
- Janus was 'n kreupele scheresliep; hij had een wonde
aan het been en vroeg altijd om merg van een hespenbeen.
Hij sliep bij Jan Smets te Schaatsbergen. Hig sleep ook
de messen van de verkensslachters. .- Vinuske, die met krijt leurde, sliep ook bij Jan Smets
in de schuur en 's winters op de schelft. Eens had een
kat ‘s nachts in zijn krijt gedaan en hij ging het af-
kuisen aan ‘t gers, maar toen werd het krijt helemaal
groen en deelde hij het uit. Heel Schaatsbergen stond
toen dagen lang volgeschreven.
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- ue nouten, een mosterdmarcnand van Morxnoven, nan u;e
naam geregen om wille van zijn houten been. Op een ze-
keren avond sukkelde hij in de grote Vest aan de pasto-rij en ‘s anderen daags zagen de schoolkinderen hem ste-
ken : ik heb er bijgestaan toen ze hem er uithaalden en
met een kruiwagen naar de bak (gevang) achteraan tegen
het schoolkot, voerden. Dat moet rond 1906 geweest zijn.
Kort daarop werd er een ijzeren afsluiting rond de vest
geplaatst.
- Doreken Mosterd(Smolders), van Noorderwijk, was een
Hoflander van geboorte en leurde insgelijks met mosterd.
Hij zou gaarne een kat gehad hebben. Bij Isidorus zou-
den ze er hem een geven, maar hij moest ze 's avonds
zelf komen vangen aan't mozegat. Doreken ging er voor
liggen met een zak en "toen stoempten ze d'er nen rus
deur." 'k Heb ze al riep Doreken.
- Kobe Sarul(Dillen5, van westerlo, repareerde gebarsten
stelnen potten en teilen met ijzeren krammekens. Hij
leurde ook met almanakken en boekjes van Lourdes : daar-
over kon hij heelder avonden vertellen en, als student,
heb ik soms mijn werk vergeten af te maken met naar hem
te zitten luisteren en ik moest er dan 's morgens nog aan
voortwerken. Hij zei altijd dat men niet mocht zeggen :

"Als't God belieft", maar "A1s't God de Heer belieft".
Lls hij 's avonds aankwam, hielp hij gewoonlijk patatten
schillen, heel dun : "want anders snijdt g'er 'tbeste af"
(Kende hij toen al de waarde van de vitamienen?). Daarna_
moest ge hard stoken om ze hel of kort af te zoon (koken)
ook had hij gaarne de pap te zitten roeren. Te Westel
woonde hij in een hut, waarmijn vader, op herhaalde uit—
nodiging, hem bij gelegenheid van Westelmarkt eens is
gaan bezoeken. De leste keer, dat hij geweest is, was't
met Olenmarkt 191O(?) en toen heb ik zijn geld nog moe-
ten tellen.

Q t/‘Ii s
1 ‘ \ V‘ ‘(/4

=.‘\11v4~’/3/.V  _ -» <ram~¢,¢
IH1 ’i '1'}! \‘ I, ‘ '-‘) J _

§¥iE;=§$si ;$: _ —ti : __;&_ .

(1) Over hem verscheen een lang artikel in Het Kempen—
land op 16, 23 en 50 december 1956, door Jef Hei-
brand (Jef Lievens).
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Zoneken ging rond met een draaiorgeltje lijk een koffie-
moIen en daarom vroegen de kinderen hem : "Zoneken,
maalt nog eens koffie". Als hij aan de deur speelde,
kreeg hij meest overal een duitje. Op't lest had hij
een trekorgel. Hij ging ook nieuwjaarwensen.
- Tistje mee zijn kistje was een schoenlapper, die in de
Honing bij Dezier Claes sliep. (1)
- Gust Wiet was een grote vent met een grote witte korf
met garen en poppekenslinten. Als ge niet kocht, dan
vroeg hij een aalmoes. Gaaft ge hem een duitje, dan
wierp hij het terug, ofwel zei hij eens : "Dank u, mee-
der; 'k hem een brief aan de koning gestuurd om te vra-
gen dat hij geen duitjes meer zou maken". Hij heette ei-
genlijk Gust Peeters en was gehuwd geweest, maar was
weg van zijn vrouw :" 'n kanelle, die van geen liefde wil
de weten", zei hij. Hij kon ook fel afgeven op't gouven—
nement, las Franse gezetten en boeken en sliep op't Ven
bij Charel De Busser in de schaapskooi. Siard De Busser,
op ‘t Ven, vroeg eens aan Wiet, die net messen, voornl
lierenaars, leurde : "In de zomer gert dat nogel zeker,
maar in de winter moet dat toch maar een kwaeie stiel
zijn?" Wiet entwoordde : "Wat mijne korf opbrengt, ken
uw boerderij op een heel jaer niet opbrengen!"
- Tist Dom, van 't Ven, leurde met petrool in een grote
krul op een kruiwagen en had veel te doen. Omstreeks
1910 werd hij verdrongen door Arthur Vaessens, Van Zoer—
le-Parwijs, die rond kwam met paard en een speciale wr-
gen met erop een lengwerpig vat, wearuit hij met een
kraan tapte. Efboven hing een bel, die zijn komst zan-
kondigde.

1-'
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- De Haan, vader en zoon daarom genaamd de oude en deJgnge. De oude Haan had eens hennen gestolen en een 00st-v aams gendarm wam het onderzoek doen en zei in zijn
Bewestspraak ; De Hane zat achter de henna", wat langetigd mondgemeen is gebleven. (2)- a eur me zi n Dim hna kwam van Herentals. Als menacter zfn rug gurfaegoesten, keerde hij zich koleirig
om en sakkerde. Op hem had met het rijmpje :"Ik ging eens naar Sappeur '

En Dimpena kwam veur.Ik vroeg : Waar is Sappeur?
Sappeur is op de leur
Van deur tot deur,
Zei Dimpena van Sappeur". (3)

— Pag, van Noorderwijk, was een van de laatsten, die om
snee n boterhammen ging. Met het toenemen van de welstandigehetiiteuneldiain de werklozen glng het bedelaarsstiel

s Pan e n e .- Het lsatst had men gelegenheidsbedelaars met nieuwjaar,
arme mensen nit het dorp zelf, die anders niet bedelden,
doch eens op t jaar kwamen n1enyjaar_wensen. Z0 Trees
Ktemen, dle te Schaatsbergen blJ Reml Boeckx inwoonde en
d1e later gestorven 1s te Geel.- Zo ook Lowie de Metser, die moeilijk kon spreken en
met zljn wenen noolt verder genaakte dan : " 'kWens nezallge nt... , want hlj had altljd een sik in de mond
en dan llep de zeever langs zijn kin.
gogenpggotte nog het liedje van de scheresliep, gezongen

s aco :

"Ik ben weer hier met m§jne wagen,Vrolijk Jentje, de scheresliep.Rrr:... messen en scheren,
Schere, schére, schéresliep. Kwak.‘

— Woonwagensstonden vbbr 191A gewoonlijk aan den Bas-
tlaan of, wat verder, aan Ennekens.
Tot dear het defilee van enkele rondgangers in ons dorp,
75 Jaar en meer geleden .... Wle kan deze lijst aanvul—len of vervolledigen ?

J. LAUWERYS.

2 Zie A.Van Hoof. Zonnige Kempen, blz. 56.
3 Zie Het Kempenland op 2h en 31 maart 1957 door Jef

Heibrand.
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dc olensa lourgemeesiars
sinds I830

Het is onze bedoeling voortaan in het Lindeblad regelma-
tig een artikeltje te laten verschijnen over een gewezen
burgemeester van onze gemeente. Uit de bijgevoegde lijst
zal U er ongetwijfeld nog wel enkelen herkennen, doch de
meesten zijn ons onbekend. Enkele oud—burgervaders werden
onlangs wel vereeuwigd doordat hun naam aan een of andere
nieuwe straat werd verbonden, maar iemand die gedurende
min of meer lange tijd de zo verantwoordelijke taak had,
voor het welzijn van onze voorouders te zorgen, verdient
ons inziens toch wat meer van onze belangstelling. Daarom
zullen we trachten in volgende afleveringen Van het Linda
blad over deze burgemeesterfiguren wat meer te vertellen.
Ter inlichting geven we hier vooreerst de naamlijst van
de Olense burgemeesters sinds Belg1é's onafhankelijkheid
in 1830.

0 DE BIE Joannes
Burgemeester-vanaf 9/11/1830 tot .....

~VAN LOMMEL Petrus
Burgemeester vanaf 23/1/18h3 tot 7/10/1859

"JVAN HOUDT Joannes Franciscus
Burgemeester vanaf 15/10/1859 tot 9/7/1862

.VAN HOUDT Josephus
Burgemeester vanaf 21/7/1862 tot 31/12/1878

JVERHAERT Petrus Josephus \
, Burgemeester vanat 20/1/1879 tot 4/2/1907
'LUYCKX Eugeen Jan

Burgemeester vanaf 2h/2/1908 tot 17/2/1911
'LAENEN Frans Lodewijk

Burgemeester vanaf 20/3/1913 1:01: 7/1/1927
TUBBAX Maximiliaan

Burgemeester vanaf 3/3/1927 tot 27/12/1935
VROBRECHTS Emanuel Gerard Achilles

Burgemeester vanaf 3/12/1936 tot 31/12/1963
TUBBAX Augustinus Stephanus Josephus

Burgemeester vans! 1/1/196k tot 31/12/1970
1 POORTMANS Petrus Josephus

Bupgemeester vanaf 1/1/1971 tot op heden.

M. Verlooy.
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b een oude foto
are aan da pioniars

In teite is het de Achter-Olense boerenbond die voor
de oprichting van de St.Iaidorus fanfare heeft gezorgd.
Het wakkere bestuur van die bloeiende gilde (2hO laden
in 1905!) oordeelde immers in 1909 dat een boer ook nog
wat anders kan presteren dan eggen en ploegen. En om ook
hem een gezonde ontspanning te bezorgen ward er op 23 de-
cember besloten een fanfare op te richten.
Graag vermelden we hier de namen van hen die zulke be-
langrijke beslissing namen en die we dus als de stichters
van de "boerenfanfare", zoals ze lange tijd ward genoemd
kunnen beschouwen : Henri Martens, deken, C.Laenen, D.
Verstrepen-Dams, Denis Verstrepen, Frans Laenen, Louis
Verstrepen, Aug. De Peuter, P.Van Lommel, Denis De Smedt,
Boni Mertens, R.Smolders, Louis Michiels.

Op 1 februari 1910 ward het reglement voorgelezen en
het fanfarebestuur gekozen. Ook warden toen de instrumen-
ten uitgedeeld die Denis Verstrepen als aerste muziek-
chef en Denis Verwimp gaan kopen waren bij de firma Ma-
hillon te Brussel. Bij de eerste bestuursleden vinden we

natuurlijk verschillende namen terug van het boerenbe-
stuur. Hier zijn ze allemaal : Ere-voorzitter Henricus
Martens; onder-ere-voorzitter De Smedt Dionysius; voorzit-
ter Dionysius Verstrepen; onder-voorzitter Denis Verwimp;
schatbewaarder Boni De Peuter; sekretaris August Baetens;
boetmeester Louis Laenen en zoals reeds gezegd, muziek-
chef Denis Verstrepen.

En nu naar onze foto, die ons bereidwillig door Emma

Verstrepen werd afgestaan. Tegen de gavel van de herberg
"De Keizer", uitgebaat door "Meinke" Verhaert, poseren
in 1912 of '13, 35 muzikanten van de nog piepjonge St.
Isidorus fanfare. Met de hulp van Frans Verlooy, die er
toen ook al bij was en Fons Mertens, die ze bijna ailemaal
nog heeft weten spelen, kunnen we ze allemaal noemen met
naam en toenaam. Beginnen we met de bestuursleden links:
Denis (Dikke) Verwimp, de gezagvolle voorman met de armen
over de borst; aohteraan Louis Verstrepen (Streep) en
vooraan Denis Verstrepen (Streep). Muziekmeester Gust Van
De Sande van Morkhoven steekt de hand op. En nu de muzi-
kanten van wie hetlhootddeksel het huidige fanfarebestuur
mogelijk wel uniform-inspiratie bezorgt! Zittend onderaan
van links naar rechts, hovenier en klompenmaer Frans
Dierckx, Desier De Smedt (Zier Van Vinkus) én Remy (Romme)
Steurs. Verder de 1° bugels Fons Boeckx en Boni De Peuter
met trommelaar Sus Martens. Op de tweede rij : Lode Mer-
tens, van "den Bastiaan", Gustje Baetens, Jules Laenen
(Tongel). Suske Anpels. Remv Van Dingenen (Remy van Max)
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in september 191k door de Duitsers doodgeschoten aan de
brug te St.Jozef-Olen, Frans Verlooy, die op 12 april
1912 preciea zijn piston had gekregen van Gust Verlooy
omdat deze toen naar Amerika trok, schrijnwerker Miel
Geens en Denis (Kromme) Bellens. De man met de riemen
over borst en scgouder is grosse-caisse-drager Denis De
Busser van Buul en daarachter "slager" Fons Aerts (Fons
van Giele). O de derde rij herkennen we Jef Van Lommel
(van Prudeneeg, Nand Neefs (van de Witte), Sus Verbiest
Peterman ), Jules Martens van Peerke Mertens), Remy

Heylen (Van de Nog, Louis Bellemans (Smedje), Louis De
Smedt (van Vinkua , Louis De Smedt (van Smitske) en de
twee alto's Jan Martens (van 't Gommerkes) en Remy Van
Den Eyndeb(V.D.Wever). Op de laatste rij ten slotte, bom-
bardon mi— Gust Haemhouts, varkensslachter Gust Wouters
(van de Witte), Denis Verbiest (Peterman ) van Maren, de
tweede, nog lavende persoon op de foto, Denis Hermans
(De Smed) en Door Van Berghen, Denis Molenberghs (Kas)
en Jefke Smolders met bariton, Gust Ceulemags met alto
en velomaker Louis Lemmens met bombardon si-.

Deze fiere "pioniers" van de St.Isidorus fanfare zullen
zeker niet hebben vermoed, dat jaren later hun korps één
van de beste van do omgeving zou worden. Daarvoor hebben
zich meer dan een halve eeuw lang honderden mensen inge-
zet; bestuursleden, muzikanten en dirigenten. Maar de
Olense boeren op deze foto hebben ongetwijfeld vanaf het
eerste ogenblik die "zuivere toon" aangenomen en verder
doorgegeven, die nodig was om later tot zulke successen
te komen. Ere dus aan de pioniers!

Marcel Verlooy.

Nota : Wie bezit nog interessante oude f0to's? Uw heem-
kring zou graag iedereen laten meegenieten van
do geheimen uit uw "portrettendoos".
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‘l905 III do klas van
meesler van gnmpgl

Van Frans Huysmans, 78 jaar Jong — wat een vitaliteit -
kregen wij een lijst van personen die omstreeks 1905 bij
meester Van Gompel klas liepen. Dat die meester Van Gom-

pel en ook meester Flies,de jeugd van die tijd, met de

beperkte middelen waarover zij beschikten, toch heel wat
kennis en vooral veel gezond verstand hebben bijgebracht,
kan men ervaren als men met de kloeke Gerhagenaar Sooi
Huysmans spreekt.
Zo deklameert hij nog vlotweg en met de passende gevoels-
expressie enkele gedichten die hij bij meester Van Gompel
heeft geleerd. Fier vertelde hij ons dat hij onlangs nog
verzocht werd deze gedichten neer te schrijven, en dat ze

ondertussen in een lagere school te Beringen reeds werden
aangeleerd.
Hier volgen ze :

DEN HAAN

Ziet glj hem op den mesthoop staan
Den fieren haan?
Zijn staart, hij schittert als een vlam
En rood als bloed zo is zijn kam
Zijn lange-sporen
Zijn scherper dan een doorn
Zijn ogen branden in den kop
Als wou hij zeggen : Pas hier op, of...klop!

VELO RIJDEN

Het zoontje wou eens velo rijden
Op den fiets van zijn papa
Fluks was hij erop gesprongen
Zie daar rijdt hij al, ha, ha!
Aan den hoek der straat gekomen
Keert hij mis en onverwacht
Bots op den muur des huizes
En daar ligt hij in de gracht
Heel zijn broeksken was vol scheuren
En zijn fraksken was zo vuil.
Wenend kroop hij recht en zuchtte :

Aan mijn hoofd hier is een buil.
De huisbewoner kwam naar buiten
Op 't gerucht en zei heel stuur :

't Is geluk voor U, zeg kerel
Dat geen stuk is van mijn muur.



En tot slot nog eentje, dat men wel een marathon in zijn
genre zou kunnen noemen. Hier dan, ter illustratie, de
slotregels van het gedioht, dat handelt over een jongen
die vol spijt zijn pet hoog in een boom ziet blijven han-
gen, en die pas getroost is als hij die van zijn makker
eveneens bij de zijne heeft gegooid

Zo gaat het vaak op onze dagen
men hoort soms mensen klagen
om tegenslag in hunne zaken
om ongeluk of zielepijn
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en die hun bange zuchten staken
wanneer zij zien dat anderen ‘_,'
ook rampspoedig zijn ((9 an .;-
De tranen in een anders hart Q‘-‘._‘_'_i~‘;_."
verzoeten hunne smart. . .  __‘_A__v,
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Dat de "poézie" sindsdien een lange weg heeft afgelegd
kan men 20 merken...

Het was via Fons Geens(Voorzitter der gepensioneerden
OLV Olen) dat wij van Sooi Huysmans de namenlijst bekomen
hebben. Er werd echter bijgezegd dat er meer dan wear-
schijnlijk wel een paar namen ontbreken. Niemand zal dat
kwalijk nemen hopen wij, het is ook al zo lang geleden...
1905, driekwart van een eeuw...
August en Door Aerts (van Giele); Frans, Don en Laurent
Baetens; Jules Bastiaens; Emiel, Jan en Jef Bellens;
Gust en Jef Bellemans (van de Gast); Remy en Jan
Branckaerts; Gust de l'Arbre (van de smid); Vic De Ceus-
ter (van Minneke Boeckx); Dogest De Peuter; Frans De Win;
Staf Draulans; Louis Geens; Ss Geerinckx (Pastoor);
Frans Haemhouts; S001 Huysmans; Remy Heylen (van de No);
Sus Hermans; Fons Helsen (Wortel); Jef Hendrickx van 't
Gebroekt; Frans Laenen; Jules Laenen(Tongel); Frans
Knaeps; Gust Laenen van Gerhagen; Fons Laenen van Buul
en van Garheiden; Fons Mannaerts; Miel, Frans en Fille
Moereels; Gust Mertens; Nand en Jef Neefs; Louis Peeters
(van de rademaker); Denis 't Seyen; Louis Swolfs; Alfons
Smets; Modest Van Gompel; Frans Van Roosbroeck; Louis
Van Nueten van Meren; Emiel Van Tongerlo; Frans Van Houdt;
Mon Van Houdt (van de Loe); Frans Van Turnhout; Jef, Frans
en Gust Verlooy; August Verbiest(Peterman); Frans Verstap-
pen van 't Gebroekt; Denis Verstrepen (Streep); Emiel
Verwimp(van Krobbes); ward en Gust Verbinnen van Gerheze.

Dank aan Sooi Huysmans voor zijn sympathieke medewer-
king.

Louis Baetens.
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is gasl in hoogslralen
op zaterdag, 30. 08.1975

Naar aanleiding van het monumentenjaar en op ver-
zoek van onze ere-voorzitter, E.H. Lauwerys, werden de
leden van de heemkring opgeroepen aanwezig te zijn op
de eerste door de heemkring geplande reis. Een talrijke
groep Olenaars troffen elkaar op de laatste en zonnigste
zaterdag van de oogstmaand dan ook aan voor de rijzige
en monumentale toren van de Hoogstraatse Sint—Katharina-
kerk. Hier werden wij opgewacht door onze gastheer, die
ons dadelijk binnenloodste in de kelderverdieping van
het stadhuis. Wij ontvingen er een interessante brochu-
re die ter gelegenheid van het monumentenjaar was uit-
gegeven (zie bibliografie achteraan). Na een welkom—
woordje droeg eredeken Lauwerys de taak van de rondlei-
ding over aan een jonge gids, daar zijn leeftijd dit
zelf niet meer toeliet.

Na een tijdlang de alhier ingerichte tentoonste1-
ling : "Hoogstraatse monumenten in de kunst" bekeken te
hebben ( de "toren" bleek wel meerdere beeldende kunste—
naars te hebben geins ireerd, wat gezien zijn omvang
niet verwonderlijk is? werd het laat-gotisch stadhuis
bezichtigd : de burgemeesterskamer, de trouwkamer en de
raadszaal waren opgetooid met schilderwerken van, meest-
al, K. Boom, verder met glasramen voorstellend de wapens
van graven, hertogen, drossaarden, gilden, enz. van de
Hoogstraatse heerlijkheid. Belangstelling trokken vooral
enkele kasten met de gebeeldhouwde portretten van mensen
die de heropbouw van Hoogstraten, na de verwoestingen
in de tweede wereldoorlog, bewerkstelligd hebben. Hier-
tussen werd ijverig naar dit van eredeken Lauwerys ge-
speurd.

Het stadhuis, gebouwd naar de plannen van R. Kel-
dermans, met 2,5 miljoen bakstenen in 1530-3h en na
vernieling van 23 oktober 19hh heropgebouwd, werd door
onze groep te vlug verlaten, maar een afspraak op het
kasteel dat om 15 u. voorzien was mocht niet worden ult-
gesteld. Het was dan ook even voor het voorziene tijd-
stip dat de bezoekers elkaar troffen voor het met 10
miljoen bakstenen opgebouwd "Gelmelslot". Na een voor-treffelijke en rijk met anecdotes gedocumenteerde in-
leiding van onze gids; zijn betoog viel op door een
vlotte, ondeugend speelse verteltrant, overvloedig met
wetenswaardigheden verrijkt over de Hoogstraatse ge-
schiedenis (van Vrijheid in 1210 via graafschap in 1518
naar hertogdom in 17hO) en over de bouwevolutie en stij1-
kenmerken van het kasteel, konden wij het ook langs de
binnenzijde bekijken. Het eens grootste en mooiste slot
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van het vroegere hertogdom Brabant gaf echter weinig
weer van de glans van een groot episch verleden. Thane
is hier een strafkolonie voor jonge delikwenten geves-
tigd. De directie ervan vergaste ons op een vieruurtje
bestaande uit koffie en speculaas, onderwijl vertelde
een psychiator over doel en werking van deze open straf-
instelling.

Na ons bezoek aan het kasteel werd de trots van
Hoogstraten, namelijk zijn Sint-Katharinakerk bezocht,
hoogtepunt van onze uitstap. De 105 m hoge kerk werd
opgericht door Rombout Keldermans en Hendrik Lambrechts
(tevens de herbouwers van het kasteel) vanaf 152k tot
1550 met niet minder dan 10 miljoen bakstenen van meer-
dere (20) formaten. Een Frans dichter noemde ze daarom
ook terecht "De triomf van de baksteen". Zij werd even-
eens als het stadhuis door aftrekkende Duitsers ver-
nield, maar heropgebouwd naar het oorspronkelijke plan.
Na een uitvoerig relaas over schenkers (waaronder zelfs
Keizer Karel V) en onderwerp van de glasramen werd door
de gids de praalgraven belicht, vooral dit van de op-
drachtgevers van de bouw van de Kerk : graaf Antoon de
Lalaing en gravin Elisabeth van Culenborg, wiens afbeel-
dingen van hun wapenschilden over de ganse gemeente
schijnen uitgestrooid geweest te zijn. De stijlkenmerken
van de praalgraven liep over het gotisch van het voor-
noemd praalgraf over de renaissance naar het barokke
praalgraf van de hertogen van Salm-Salm. Merkwaardig in
de dekenale kerk waren de koorbanken, in hout gesneden
door Albrecht Gelmers, het beeldhouwwerk erop gaf op
vaak ironische wijze de laat-middeleeuwse levenswijshe—
den weer. Na een blik in de gravenkapel en op enkele
schilderijen, tapijten en glasramen werd een interes-
sante en leerrijke namiddag besloten. Onze gids en gast-
heer (E.H. Lauwerys had onze groep bij het bezoek aan
de kerk terug vervoegd) werden bedankt en met een ge-
schenk, de traditionele Olense drieorenpot, voor E.H.
Lauwerys zelfs een tinnen, bedacht. Wijzelf ontvingen
bij het afscheid een brochure dat het leven van de moe-
der van het "Stenen Kindeken", namelijk gravin Elisabeth
van Culenborg, in het teken van het vrouwenjaar en het
monumentenjaar plaatst.

De reactie van de opgekomen leden over dit bezoek
was uiterst gunstig. Rekening houdend met de ruime be-
langstelling, wat bewezen wordt doordat meer dan 50
leden opdaagden, meen ik dat zulke uitstappen zeker mo-
gen aangeraden worden voor de toekomst. Omstreeks 18 u.
werd huiswaarts_gekeerd. Veel belangwekkends dat Hoog-
straten nog te bieden heeft kwam niet aan bod, misschien
voor een volgende uitstap ?

nulls
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Qgggmgg§§§ig. Graag verwijs 1k alle belangatellen-
den naar He verregen informatiebrochures die u1tvoeri-
ger de geschiedkun ige en artistieke evolutie van Hoog-
stratens patrimonium ontsluieren. Deze documentatie kanbij de heemkring ter inzage bekomen worden.

§}.9l£9.5£‘§££2 =

- 1975 : Monumentenjaar Hoogstraten, dr. J. Lauwerys,
2h x 16,16 blz., 2 pentekeningen van Alfred Oat op
het schutblad, 3 foto's.

- Kleine Gids voor Hoogstraten, dr. J. Lauwerys, 4 de
uitg. dr. V.V.V., 6 blz. met uitvoerige uitleg over
de kerk en zijn interieur.

- Hoogsraten, J. Lauwerys, 10 blz., 17 foto's, uitg.
V.V.V.

— Informatiebrochure, uitg. V.V.V. uoorderkempen, 8 blz.,
met plattegrond van Hoogstraten en afbeeldingen van de
gemeentezegels.

Paul Goossens.



1 974 ~ 1975 iaarverslag
1. Bestuursveiiaderingen.
Als we de wer ng van onze heemkring in dit eerste be-
staansjaar overlopen stellen we vast dat er in de loop
van het jaar acht bestuursvergaderingen werden gehouden
namelijk op :
- 31 oktober 197k : Stichting van de heemkring met uit-

eenzetting door Eredeken Lauwerys
over doel en nut van een heemkring.
Aanstelling bestuur.

- 15 november 197A : Opstellen programme van het eerste
werkjaar en voorbereiden officiéle
Stichtingsvergadering.

- 2 december 1974 : Onderhoud met het schepenkollege van
Olen over samenwerking.

- 16 januari 1975 : Samenstelling van eerste "Lindeblad"
- 13 maart 1975 : Voorstelling van het 'Lindeb1ad".

Deelname aan de Keizersfeesten en
aanvang inventaris van de merkwaar-
dige gebouwen.

- 2h april 1975 : Samenstelling van de extra-brochure
over "De pot met 3 oren" - afwerking.
Paasverlof.

- 25 juni 1975 : Bespreken van de inhoud van het 2de
nummer van bet "Lindeblad" en plan-
ning van de reis naar Hoogstraten.

- 11 september 1975 : Verslag over de reis naar Hoogstra-
ten en planning van de winterwerking.

- 25 november 1975 : Taakverdeling tijdens de komende
kwisavonden in't algemeen en bijzon-
der de eerste kwisavond te 0.L.Vrouw
Olen.

Naast bovenvermelde gewone bestuursvergaderingen waren er
nog beperkte samenkomsten van werkgroepen over het samen-
stellen van dia montages, foto-opnamen en voorbereiden
van de kwiswedstrijden.
Op de bestuursvergaderingen waren gemiddeld 11 bestuurs-
leden aanwezig.
Op 22 januari 1975 is onze kring toegetreden tot het ver-
bond voor Heemkunde van de gouw Antwerpen en sedert 15

mei 1975 verkregen we de status van vereniging zonder
winstoogmerk want toen werden onze statuten in het
Staatsblad gepubliceerd onder nummer 3609.
2. Activiteiten.
Naasf He 5es¥uursvergaderingen belegden we ook enkele ac-
tiviteiten extra-muros voor alle laden en be1angstel1en-
den. Zo kunnen we vermelden :

- Be officiéle Stichtiggivergidering.
Up T3 december T§7h op et gemeentehuis in aanwe-
zigheid van #5 belangstellenden de officiele stich-
tingsvergadering plaats van de heemkring met een in-
leidinz door Voorzitter H. Van Hemeldonck, een voor-
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dracht door Ereken Lauverys over “Olen mijn geboorte-
dorp" en een toespraak van burgemeester Poortmans. Deze
gebeurtenis vond een ruime weerklank in de pers want zo-
wel de dagbladen Gazet van Antwerpen, Hat Volk, Hat
Nieuublad als de weekbladen Hot Kempenland, Echo Jour-
naal brachten er verslag over uit.

- Heemstand t1Qdens de Keizersfeesten.
Een tweede pu e opireden door onze vereniging had
plaa§;7;i3gen3 dga7ge1K§izers:§3ten op 1g,h17 an Ag
me1 . n e n e s eurs en we ee eems a p-
gesteld met als thema : "De pot met 3 oren in verleden
en heden“. Daarnaast werd regelmatig een diamontage ver~
toond die was samengesteld en gecommentarieerd door
Louis Baetens, rond het onderwerp "Olen vroeger en nu".
De stand heeft veel succes geoogst en de bezoekers toen-
den vooral belangstelling voor de diareeks.

- Deelname aan de hobEytent0onstell%%§.
Up Zh mei namen we eel aan de ho ytentoonstelling in-
8€10ht doo; KS 72t;n di parg%hiezaalbtei2.L.VrouwbOlen.

e een ree s pren aar en u e gen ez en ons e-
zorgd door de heer F. Suykens en eredeken Lauwerys koa-
den we de bezoekers ongetwijfeld boeien.

- Reis naar Hoo straten.
Up 3U augustug gingen onze leden voor ‘t eerst op reis.
55 leden brighten eegagezoek aan Hoogsgrgtin. Onzg Ere-
voorzl er uwerys er voor gezorg a we on er
de kundige leiding van een gids achtereenvolgens het
stadhuis, het kasteel (= strafinrichting) en de Sinte
Catharinakerk konden bezoeken. Alle deelnemers waren
vol lof over deze eerste uitstap.

- Olenmarkt 1%75.
ens o e s onden we op 16 november ll. op Olen Jaar—

markt waar we een diamontage aan de bezoekers vertoon-
den.

3. Publikaties.
Naasi deze acfiviteiten moeten we ook de publikaties van
dit eerste werkjaar vermelden.
- Het "Lindeblad". Eind februari verscheen de aerate af-

IeverIng van ons kringblad. In de pers kreeg deze puq.
blikatie ruime weerklank, want, De gazet van Antwerpen
(15/3), Het Volk (18/3), Het Nieuwblad (16/4) eveneens
Het Kempenland, Het Nieuwsblad van Geel en de Koerier
wijdden er een artikel aan.

- De pat get § o£en‘%uchig en lusigh gerljgg enn£.iabe-
roem . eze ex ra roc ure verse een er ge ege e
van He Keizersfeesten. In het tijdschrift "One Heem"
van augustus 1975-wijdde pater Gerits de voorzitter van
het verbond voor heemkunde er een lovende bespreking
&aI1- ‘

- Tenslotte verleende de heemkring zijn medewerking aan
ge publikatie van ze: zietkaarten met entekeningen
oor voor een passen e e s€ 5e zorgen. Ueze u gave

verscheen in het Pinksterweekend tar gelegenheid van de
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postzegeltentoonstelling die toen gehouden werd in O.
L. Vrouw-Olen.

Op de gouwdagen van het verbond voor Heemkunde te Varse-
nare op 13 september en te 's Gravenwezel op 12 oktober
warden onze publikaties tentoongesteld.
Tot slot vermelden we nog dat Louis Baetens regelmatig
de pers heeft ingelicht over onze activiteiten.
h. Archief en documentatie.
Als_Bes1uf¥ van dI¥ jaarverslag willen we nog melding ma-
ken van wat in 1975 door de heemkring werd verworven of
verzameld.
- Boeken.

Van erevoorzitter Lauwerys ontvingen we volgende boeken
- J. Goossenaerts : De Taal van het landbouwbedrijf in

het Noordwesten van de Kempen.
- S. Leurs : Steden en Landschappen : I. De Kempen.
- Mengelingen den Hear Jozef Cornelissen aangeboden op

zijn 75ste verjaardag den 23ste juni 19h1.
- J. Cornelissen : Luimige vertelsels op steden en dor-

pen.
- J.F. Vinckx De gulle lach van ons volk (V.F.)
- J.F. Vinckx . 's Vlamings gulle spotlach.
- Remtbaan : Pitje van Glen bij Keizer Karel (toneel).
- Auctor : De boeren van Oolen, 19b1, 1956, 1961 en

1972.
- Henot H. : Kempische Volksvertelsels.
- Van Hoof A. : Zonnige Kempen.
- Auctor : Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen.
- Claes Aug. 2 Jeugd en vreugd.
- Fr. Willems : Proeve van Algemeene spraakleer.
- S. Daems : Levensschets van Frans Willems.
- Zesde Kempisch Congres Gedenkalbum.
- Een documentatiemap met folders over Hoogstraten.

- Ti dschriften.
De HeeEErIng ontvangt regelmatig volgende tijdschriften
- Open deur - Min. van Nederlandse Cultuur.
- Nieuwsbrief van het Europees bouwkundig erfgoed.
— Tijdschrift van het gameentekrediet.
- Huisorgaan van het verbond voor Heemkunde Gouw Ant-

werpen.
- De Krijter - Blad van de Wommelgemse Heemkring.
- Mededelingsblad Heemkring Kenton Westerlo.
- Alferis - Verbroedering van Gilden uit Midden- en

Zuiderkempen.
- Documentatie.

Een 3ocumen¥atie over de pot van Olen werd aangelegd
bestaande uit :
- Krantenknipsels.
- Fotocopies uit oude tigdschriften.
— dossier Servaes Daems fotocopies)
- De boeren van Olen. Krantenknipsels uit 1901 - (fo-

tocopies F. Suykens).
Een voordracht van Ern. Vetters tar gelegenheid van
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een onderwijzersconferentie in 1912. (fotocopie F.
Suykens).
Fotocopies van de viering van 100 jaar Olen Jaarmarkt
in 1901 (verzameling Vetters Em.)' D18.'S-
TWee reeksen dia's werden gemaakt.
- zwart-wit dia's naar oude postkaarten.
- kleurendia's over het huidige Olen, deze reeksen wer-

den gemaakt door Marcel Pauels en moeten nog vervol—
ledigd worden.

De ioespraken van de stichtingsvergadering werd op band
opgenomen en in 't archief bewaard.
Monumenten aar.
Er weFH een Begin gemaakt met de inventaris van de
merkwaardige gebouwen van onze gemeente. Tot op heden
is alleen een gedeelte van St. Martinus Olen vastgelegd
Dit werk dient dringend vervolledigd en afgewerkt te
worden.

- Voorwegpen.
an mevrouw Van Baum-Suykens ontvingen we de plaat van

de Liedjeszanger in 1901 geschilderd door Remi Ven voor
de jubelstoet die toen uitging.

Tot slot vermelden we nog dat onze heemkring tot op heden
hjb leden telt.

Olen, 9 december 1975.
H. Anthonis.

Q--I--I

175 jaar Olenmarkt.

Inderdaad, we staan dit jaar voor een niet alledaagse
viering. Niet zo vele dorpen immers kunnen roemen op ,

een markt die reeds zolang bestaat en zo wijd vermaard‘
is. Bij deze gelegenheid zal de Olense Heemkring dan ook
het Lindeblad wijden aan de geschiedenis van de markt,
haar ontstaan, de vieringen van het honderdjarig en hon-
derdvijftigjarig bestaan, enz... geillustreerd met tal-
rijke foto's. Ook werd het plan opgevat een tentoonstel-
ling te houden over de markt of over alles vat met haar
gesehiedenis wat te maken heeft. Daarvoor echter hebben
we uw hulp nodig. We doen namelijk beroep op*al wie ons
foto's kan bezorgen over de Olense markt (stoeten?) of
uittreksels uit dag- en weekbladen, affiches, program-
me's en ... noem maar op. wees gerust na verloop van de
feestelijkheden krijgt U alles netjes terug.

I
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* ledenliisl 1975

. . 20 Ol »*AERTS Au . Gerheze 3 Olen
/ADRIAENSENS “fr ’o°5t°w was ' en .AN'1‘l§IO1:XIS-MAES,Li<,:ht.weg 21, Olen/AERTS Joe, Ovenstr. 1B, Olen /NBVP
/ANTHONIS Rik, Licht.weg 21, Olen ARCHIEF, Turnhout
/Zuster AUGUSTA, Nonnenstr.12, Herentals *BAELUS Frans, Herent.diJk 28, Geel
'BAELUS Louis, Distelstr. 2, Olen ’BAETENS Ann, Dorpstr.7A, Geetbets

'BAETENS Christine, Gerheiden 1, Olen ’BAETENS Jef, Hoefsmidstr. 22, Olen
’BAETENS Louis, Gerheiden 1, Olen /BAETENS-VERLOOY,De Paepestr.18, Herentals

J G h iden 27 Olen /BASTIAENS Gustaaf, Grensstr. h, Olen’BAKELANTS ., er e ,
’BASTIAENS Jean-Pierre, Licht.weg 91, Olen /BAETEN Louis, Past.Van Looystr.h, Olen

O 2 G el/BEIRINCKX Leo, Dorp 25, Tielen /BEIRSMANS Frans, lense wag 3 , e
/BEIRSMANS Jos, Guldensporenlaan, Westerlo /BELLENS Alfons, Rozenstr. 2, Olen

?“E¥:"E§§ é‘“ii““°'L’§°§‘é“" ‘,‘z.,°18i’ 122%? §“‘“°§1,Bi‘1°“,‘“a °%:“BE LE e ne, c .weg , en 08, n H388 P- , en
/BELLENS Jozef, Licht.weg A8, Olen /§gLLE§S Magcei,1Gesteé§n 27, Olen
~BELLENS-VERWIMP H.,Bru eneindestr.5,Heist / NS ef, oe e 11, en
/BENS Julia, Morkhovensggweg 39,Noorderwijk 1BERENDT-VERMULEN P.,Gerheze 6, Olen
/BERTELS Alf., Geelseweg 22A, Olen :BERTELS Victor, Licht.weg 1h, Olen

STED.BIBLIOTHEEK,Hofkwartier, Herentals :BIERMANS Lucien, Techn.Schoolstr.13, Geel
/BISSCHOP Adolphe, Leemanslaan, Olen ,/BLEYS-NEVELSTEEN, Meirestr.11, OlenI BOECKMANS Etienne, Larum 52, Geel ./BOECKMANS Gabrie1,Larumbrugstr.59, Geel
<BOECKX August, Larumse weg 3, Olen /BOECKX Jos, Stationstr.18, Olen
’BOECKX Karel, Oevelse veg 31, Olen , BOECKX Karel, Oevelse veg 16, Olen
’BOECKX Marcel, Oevelse weg 12, Olen 1 BOECKX Maria, Stationstr.62, Olen
‘BOECKX Sonja, Europawijk 7/2, Geel ;BOECKX-VERHERSTRAETEN,P,V.Looystr.9B,Olen
/BOELS Eric, Oosterw.weg #3, Olen 1 BOMEREN Bruno, Goudbloemstr.25C.Herentals

/ BOSCH Florent, Turnhoutseb.8, Oostmalle ‘BOUWEN August, Kei2ershofstr.3, Olen
* /BOUWEN Jozef, Lakenmakerstr.183, Mechelen "BRANCKAERTS Frans, Gestelen 8, Olen
F /BRANCKAERTS J.B., Licht.weg 3, Olen /BRASSEUR Ives, Guldensporenl.36, Kessel-Lo<BRIERS Marcel, Noorderw.weg 1h, Olen /Wwe.BROECKX-VANDERWEYDEN,Kattestr.6, Olen
a /BULCKENS-VAN LOMML,De Zwaan 12,Brasschaat r/Mevr.Dr.CAERS, De Trannoyplein,T.lo-W.lo/Zuster CALLISTA, Nonnenstr.12, Herentals /CAMRE-VAN NAELTEN,Gerhagen 3, Olen

<CANNAERTS Fr., Welvaartstr. 2, Olen I CARLIER Rik, Werbos 30, Dessel
(CLAES Benny, Doffen Q, Olen "CLAES Willy, Licht.weg 66, Olen
¢CLE Jozef, Zandstr. 5, Olen /Zr.H.CLEFAS, Licht.weg 87, OlenIZuster CONSTANSA, Markt 19, Vorselaar ~/COOLS Frans, Grensstr.25, Olen
/COREMANS Constant, Langestr.2, Houtvenne / UUHNELIS Marina, Albertstr.23, Noorderwijk;CORNELISSEN Willy, Tulpenstr.16, Olen 1 CRAUWELS Karel, Hulststr., Nijlen

CUYVERS Marcel, Kattestr.9, Olen ,/DAEMS Alex, Koperstr. 35, Olen'DAEMS Diane, Schaatsbergen 1h, Olen ,’DE BUSSER Frans, Leemanslaan 1, OlenKDE BUSSER Frans, Dellekens 9, Olen /DE BUSSER Gustaaf, Gerheiden Q3, Olen/DE BUSSER Xavier, Olense weg 3O, Olen /DE BRUYN Gustaaf, Licht.weg 31, Olen/DE BUSSER Theo, Gestelen 18B, Olen /IE CALUWE Ernest, Geel’ DE CAT-VAN OLMEN W.,Koningsveld 9, Noorderw./DE CEULAER Frans, Oevelse weg 85, Olen(DE CEULAER Jos, Kasteelstr. 12, Olen /DE CEULAER Ludo, Beilen 23, Olenz'DEKORT Jan, Dr.Vandeperrelaan 179, Geel /DE KORT Silvain, Willemsstr.1O, Olen1 DE KROCK-BAELUS, Dorp 30, Olen /DE LAET Jozef, Watertorenstr.13, Olen{DE L'ARBRE Edw., Rozenstr.53, Olen !DELCROIX-VEN A., Langstr.1, Borgerhout
1 DELVA Guy, Leemanslaan 31, Olen /DE MEYER Rita, Fr.Willemsstr.38, Olen/DE MEYER Wilfried, Larumseweg 25, Olen -‘DEN HOND Frans, L1cht.weg 62, Olen

1 DE PEUTER Denis, Stationstr.37, Olen /DE PEUTER Marcel, Herenthoutsestwg.19OHtals/Dr.DERACH, Licht.weg 17; Olen I DE SMEDT August, Gasthuisstr.6h, Geel/'DE SMDT Danny, Doffen, Olen A’DE SMEDT Ernest, Gerheiden 26, Olen/(DE SMEDT Jos, Beilen 29, Olen A/DE SMEDT Marcel, Beilen 29, Olen
DE SMDT Ria, Het Bremmeken 8, Olen ,'DE WACHTER-VAN OLMEN, Stadsestr.9, Olen/ DE WILDE-LUYCKX, Larumseweg 6, Olen / D'JOOS Alfons, Oevelseweg 18, Olen~ j D'JOOS Frans, Heibloem 29, Olen "DIERCKX Jos, Borgeleien, Geel“ DOMPAS John, Leemanslaan 6, Olen 'ADUPONT-BAELUS G.,Herenth.stwg.25A,Heist

,/EGGERS-VERWIMP J.,P.Verhaertstr.3, Olen 7ENGELEN-BARTHOLOMUS,Lebonstr. 36, Geel/.EYCKMANS Gaby, Dorp A, Olen /”FAUTER Jozef, Kerkstr. 11. Olen



\

‘Zuster FERNANDA, Nonnenstr.12, Herentals /Zuster FRANCISCA, Ven 2h, Olen
M Zusters FRANCISCANESSEN,Nonnenstr.12,H.tals /GEBRUERS Aug.,Bulestr.27, Olen
Q ‘GEBRUERS J., Tulpenstr. 22, Olen 4GEENS Alfons, P.Verhae£tstr. Q, Olen

/GEENS Ivo, Krentzenstr. 7, Olen ’GEENS Theo, Langstr. 1 , Geel
/GEERINCKX Remy, Rozenstr.22, Olen YGEPTS Jos, Klein Markt 12, Herentals
/GEUDENS Leen, Sassenhout 2, Vorselaar /GEUDENS-VERLOOY, Krentzen 16, Olen
/ GEUKENS Benoit, Agnetenberg 2, Tongeren /GEUKENS Frans, Kloosterstr. 1, Herenthout
/GEUKENS Jozef, Oosterw.weg 22, Olen 'GIELEN Alf., Kasteelstr.h, Olen
/GOOS Alfons, Geelseweg A8, Olen *GOOSSENS Marcel, Licht.weg hh, Olen
’GOOSSENS Nady, Kasteelstr.6, Olen ’GOOSSENS Paul, Mosselgoren 5, Geel
’GOOSSENS-VERIS M., Vierhuizen 7, Olen fGORIS Jan, Nieuwstr. , Herentals
,GORIS Jules, Dr.De Biestr.5, Olen ’GORIS Maria, Licht.weg 13, Olen
/GORIS Micheline, Processieweg A, Olen IHAELEN André, Dekshoeve 2, Geel
/HAEMHOUTS Louis,Herenth.weg 15, N.wijk /HAEMHOUTS Valentin,St.Maartenstr.12,0len
-’HAEMOUTS-VERBOVEN, Schaapstr.1h,Westerlo IHANNES Corneel, Licht.weg 92, Olen
+HARTMAN-GEBRUERS, de Heikens 30L, Olen O.B.HIDEBLOEM, Licht.weg 91, Olen
/HEIRMAN Jul.,Leemanslaan 37, Olen ,/HELSEN Jos, Honingstr.1, Olen
/HELSEN-VAN HOUDT,Naamse stwg.277,Hever1ee /HENDERICKX G., Olense weg 11,Lichtaart
,'HRMANS André, Boudewijnl.5, Olen /HERMANS Michel, Licht.weg 99, Olen
/HERMANS-LIEVENS, Beukenlaan 22, Poederlee 1/HERMANS René, Licht.weg 11, Olen
/HERMANS Simonne, Langstr.1h, Larum,Geel 1 HEURCKMANS, Lijsterdreef 25, Mol
/HEYLEN Myrjam, PastoriJstr.2O, Olen /HEYLEN Alfons, Langepad 9, Olen
“HEYLEN Denis, Licht.weg 2h, Olen ‘HEYLEN Etienne, Welvaartstr.13, Olen
’HEYLEN Flor, Slijkhof 2, Olen »/HEYLEN Jozef, Willegerstr.9, Boom
’HEYLEN Maria, Kon.Boudewi2nl.9, Olen / HEYMANS-HEYLEN, Kijningestr.7,Noorderwijk
!E.H.HEYNS, Boerenkrijgl. , Olen 1 HEYNS Jozef, Dorp 29, Olen
JHEYNS Marleen, Res.Bretagne 76, Gent / HIEMELEERS J., Leemanslaan 35, Olen

/HOREMANS Jos, Waterstr. 36, Olen ; HOREMANS Karel, Waterstr-35, Olen
IHOREMANS Louis, Oosterw.weg 16, Olen HOREMANS Norbert, Boudewijnl.6, Herenthout

/HUET J.Hoeve 'tHalschoor,Hal 25B,Minderh. ”HUYSKENS Em., BoerenkriJgl.18, Olen
/HUYSKENS Robert,Tulpenstr.12, Olen ' "UYSMANS-DIERCKX,Licht.weg A0, Olen
I HUIJSMANS Maur., Kapellekensstr.1O, Olen 1 LUYSMANS Theo, Beilen 32, Olen/ JACOBS Guido, Stationstr.23, Olen /'JANSSEN M.J., Welvaartstr.1h, Olen
/JANSSENS Alfons, SteenberEstr.5,Grobbendonk,/JANSSENS-VAN HOUDT,Oevelseweg A5, Olen

* KESTENS Frans, Aerdseweg 1, Geel I KESTENS Ludo, Rozenstr.h1, Olen 
’ LAAS Kam J., Bengel Mosel §LAENEN Gustaaf, Deffen 22, Olen
-’LAENEN Jef, Haverbeemden 1, Geel LAENEN Lodewijk, Noord.weg 12, Olen
/ LAENEN Mon, Haanheuvel 1, Olen / LAEREMANS Aug., Oevelseweg 2h, Olen
/LAEREMANS Gustaaf,Nieuwe Hoevestr.27,W.1o r’LAMBRECHTS Carine, Ketelstr.9, Westerlo

1 LATHOUWERS Karel, Kerkstr.8, Olen /Mevr.LAUWEN-BOECKX, Waterstr.3, Olen
-’LAUWERYS J., Vrijheid 232, Hoogstraten / LEFEBURE Albert, Bolwerkstr.h8,Herentals
, LEIRS Rudy, Licht.weg 49, Olen “LENAERTS Gustaaf, Houterveld 6, Geel
/LEONARD Omer, Leemanslaan 10, Olen / Zuster LEONARDA, Nonnenstr. 12, Herentals
/LEYSEN Marcel, Borgeleien h, Geel 1,LEYSEN Margriet, P.Van Looystr.1, Olen
/LIEKENS Alf., F.Willemsstr.12, Olen ;LIEVENS Alf., Licht.weg 6h, Olen
/LIEVENS Peter, Noorderw.weg 23, Olen 1/LIEVENS Remi, Noorderw.weg 18, Olen
/LIEVENS Theo, De Paepestr.71, Herentals ./LIVEMONT André, Leemanslaan 15, Olen
/LOFFENS Martin, Dorp 12, Eindhout 1 LUPPENS René, Leemanslaan 2, Olen
_/Zuster LUTGARDIS,Bredaseweg #0,Weelde-Statie/LUYPAERTS Margriet, Pastorijstr.6, Olen
(MANNAERTS Fern.,Herentalsedijkstr-75, Geel ~’MARINUS Jos, St.Maartenstr.13, Olen
/MATHEVE Vim, Watertorenstr.27, Olen » MATTHIJS-GEBRUERS, Heidebaan 75, Olen

GESUBS.VRIJE LAG.MEISJESSCHOOL,Ven 27,0len 1’MLIS Gaby, Kallist Fimmerl.10, Westerlo
r MLIS-SIMON Alf.,Licht.weg bk, Olen /‘Zr.Maria MENEN, De Dries 2, Arendonk
/E.H.MRCELIS, Dorp 18, Olen /'MERTENS Agnes, Ven 27, Olen
/MERTENS Emiel, Leemanslaan 1O, Olen / MRTENS Jan, Veldstraat h, Olen
~’MRTENS Jef, Beilen 6, Olen / MERTENS Jef, Schambraken 11, Olen
’MERTENS Jozef, Oevelseweg 38, Olen I-MEVIS Jan, Kasteelstr. 15, Olen
1/MVIS-NYS, Kasteelstr.15, Olen ’MEYLEMANS Alex, Licht.weg 65, Olen
.,MEYLEMANS Jules, Licht.weg 58, Olen »/MEYLEMANS-WOUTERS,Stationstr.2b, Olen
/MEYNEN Ludo, Oosterw.weg 19, Olen ,»MIJLEMANS-DRIESEN, Waterstr.8, Olen
r Zr.MILDRADA, Brechtse stwg.69, Westmalle 1'MOREELS-AERTS G., Licht.we 42, Olen
/'NEEFS Jefs Oevelseweg 52, Olen »’NEYENS Albert, Larumsewe 65, Geel
» NEYENS Andre, Vierhuizen 6, Olen /NEYENS Louis, Gestelen 36, Olen
1 NEVELSTEEN Alois, Gestelen, Olen /’NEVELSTEEN Theo, Krentzen 1h, Olen/ NIKOLAI—LESIRE J., Oevelseweg 67, Olen ’NUYTS Walter,Herentalsedijk 80, Olen
I OP DE BEECK Maria, Vinkenstr.1h, Mol /OOSTVOGELS, de Heikens 28, Olen
/PAUELS-ADRIAENSEN, Olense-stwg.9,Lichtaart /PAUELS Marcel, Leemanslaan 39, Olen

~ / PEETERS Alfons, Welvaart tr.5, Olen FPEETERS August, Dorp 52, Olen
"PEETERS Cois, Meren 5, Dian /PEETERS Jos, Zandstr.26, Olen
/PEETERS Jos, Licht.weg 22, Olen =PEETERS Jozef,Herentalseb.66, Lichtaart



Q, Q 1 »PEETERS Ludwig, Haperstr.3 Olen
8 ,PEETERS Kar°l' Ol°n8e was 3 ee 1 k <'PEINEN Bernarda V.Rijswij6kl.78,Antwerpend ,

,§§§§%§S¢:§;§Zé R§:§::s€Z: gg?rOl:: J ¢'PONCELET-DE HASQUE, Boekel 1, Olen
/POORTMANS Joe, L1cht.weg 37, Olen I RUYMAEKERS Joe, Rotterdamatr.101,Anterpen

. Ol IRENS Eugeen Herentalsewe 1 Olen

:*ROELANTS Marie Dorp 35. Pulls ’ R°°DH°°FT J°°- Dah11a°t" 15' °1°“
/ROODHOOFT Jose: Neurusatr.22, Westerlo r'ZU8tBP ROSA, Ven 2h, Olen

M 1 Kon Boudewijnl 1 Olen /SCHAEKEN-DAEMS P.Verhaertatr. , en
ASANDERS arce - - '

§3¢HAEKEN-MRTENS, Giaelbergstr. é, Westerlo,€SCHELLENS Marcel, B%eren23ijgl.2, Olen
SCHooL_ST_.J0ZEF' Licl-1t.w3g 89 Q1311 SCHOORS AU8L\8‘C, O08 BTW , 81'!

/SCHUERBIER Marcel, Kortemarkstr.1h,Berchem “SEGERS Francois, Heesakker 23, Kesterlee
1/SEGERS-VRANKEN H., Herentalsedijk 22, Geel ,/SELS-VEN J., Oevelseweg 53, Olen
/SEPPIQN J_, L1¢ht_we8 130, glen /SEPPION Willy, Licht.weg 69, Olen
,SIM0NS Simon, Leemanalaan Q3, 01en / S'JEGERS Eddy, Kasteelstr.1O, Olen
/SMETS Annig, I-Iezgwijk 28, O13!) / SMOLDERS Alf-, B61191’! 20, 01811

/SQQNTJENS A1013, P.V.Looystr.9A, Olen A/SPILLEMAECKERS R.,Het Bremmeken 21, Olen
/SPRUYT Herman, Radiumstr. 56, Olen ¢’STERCKX Frans, L1cht.weg 19, Olen
’STEURS Robert, Schietboom 15, Olen ¢“SUYKENS, D9m°YBtP- 32, AntWePP°n
V/THEYS Jozef, watgrstr, 30, olen w THYS Guy, Watertorenatr.32, Olen
('T'SYEN-VERVOORT L.,Keizershofstr.5, Olen /’VALGAEREN-NEVELSTEEN,M°1°nV1Jk 15,Wil0
/VALGAEREN Florence, Kapellekensstr.16,0len /VAN BEIRENDONCK g., Mzrkt 13, Vgre 88?
_/VAN BERGHEN Maur1ts,Wagenmakersstr.,O1en :VAN BEYLEN Lea, ooslr. ,t eveh
/ VAN DEN BERGH Griet, Gerhagen 2, Olen »/VAN DEN BROECK G-, e veer B r- ,

/VAN DEN BROECK Robert, Rad1umatr.58, Olen VAN DEN BROECK Walter,VriJheidstr.18,T.hout
/VAN DEN EYNDE-HELSE J.,Willemsstr.66, Olen /VAN DEN EYNDE L., Geelseweg 13, Geel
A/VAN DEN EYNDE R1ta,Voortkapelseweg 21,01en ./VAN DE NIEUWEHUYSE-CAERS,Commerd.w.Vosael.

1 VAN DEN PUTTE Georgette,B.VDGrachtl.16,K.lee/VAN DER DONCKT C.,Leemanslaan 25, Olen
7 VAN DER VEKEN—LAENEN, Antw.Dries 18, Geel ./VAN DE VELDE René, Morkhovensew.29,N.w1jk
¢’VAN DEN VONDER Harry,Tulpenstr.1O, Olen ‘/VAN DE WATER-BAETENS J.,Ned8§ij 36,H.tals
/ VAN DE WATER c11aaar,Poeder1.=twg.55,Lioht-:fVANDEWEYER Joe, Meiren 1%, in
/ VAN DEWEYER Kare1,0oaterw.weg 52, Olen ’VAN DINGENEN Magda, P.V. ooys8r.o€, en
/VAN DONINCK Frans, Gerheiden 34A, Olen ,;VAN DONINCK Star, Geelsewes 3 , en
/VAN DONINCK-PAUWELS A., Licht.weg 60,0len . VAN DYCK Carlo, Dorfen 8, Olen
/VAN ELST Herman, De Heikena 30/I, Olen »/VAN EYCK Willv, Kapellekenstr.5, Olen ””
//VAN GENECHTEN A., Licht.weg 52, Olen /VAN GENECHTEN F., Radiumstr.7, Olen
/VAN GENECHTEN Jos, Oevelseweg 8, Olen ~fVAN GESTEL, Heikens 11, Olen
<”VAN GESTEL Leopold, Pas 136, Geel */VAN GOOL Annie, Kerkstr.2, Olen
/ VAN GOOL Fernand, Beilen 3OA, Olen /VAN HMLDONCK E.,Acaciaweg 5,Voaselaar
/VAN HEMELDONCK Herman,Oosterw.weg 30, Olen /VAN HEMELEN Frans,Larumbrugstr.58, Geel

//VAN HEMLEN Jan, Dorp 13, Olen /VAN HEMLEN Ju1es,Herentalsew.h, Olen
‘/VAN HEMELEN-VAN SPRINGEL,Rauwelkoven 86,Geel/VAN HIRTUM-GEUDENS,Broechemse stwg.,NiJlen
/VAN HIRTUM Marcel, Koperstr. 19, Olen ’VAN HIRTUM Roger, Koperstr.59, Olen
/VAN HOECK Gabriel1a,Waterstr. 38, Olen /VAN HOOF Robert, Licht.weg 15, Olen
/VAN HOOF-VAN SANT J.,Pastorijstr.5, Olen /VAN HOOGHTEN-SPAEPEN,Kijningestr.12,0len
/VAN HOUDT Alf.,Droge Broodstr.25, Olen /VAN HOUDT Alf. Weeén 5, Olen
/ VAN HOUDT-HELSEN, Boerhavestr.93, Antwerpen,/VAN LAER-VERBIEST C.,Larumseweg 21, ulen
/VAN LENT J., Hondstr. 22, Olen -/VAN LENT-VAN HEMELEN,Oosterw.weg 26, Olen

/ VAN LIERDE Herman, Geelseweg 2A, Olen /VAN LIMBERGEN-V.HEMELEN,Eén Me1l.2O,Balen
:iVAN LOMMEL L., Distelstr. 1, Olen (VAN LOMMEL Louis, Tramstr.2, Olen
{VAN LOOY, Stationstr. 1O, Olen ./VAN MECHELEN-MERTENS,Dellekens 3, Olen
;’VAN MENSEL ienrietie, Herent.stwg.36,H.tals -IVANNESTE Emiel, Boekel 1, Olen
/VAN NUNEN Anne Marie, Drogebroodstr.20,0len~'VAN OLMEN Agnes, Rijtestr.2, Olen
‘ VAN OLMN Albert, Kroonstr.28, Wijchmaal /VAN OLMEN Edmond, Rijtestr.2, Olen
"VAN OLMEN J., Honingstr. 9, Olen /VAN OLMEN Jos, Schoorstr.13,Heist-od-Berg
"VAN OLMN Jules,Vlimmersebaan 38,Wechelderzz’VAN OPSTAL André,Watertorenstr.20,0len
/VAN OPSTAL Piet, Gerheide 35, Olen /VAN PETEGHEM A., Leemanslaan 23, Olen
JYVAN REUSEL Jef, Beilen 23, Olen ./VAN REUSEL Jules, P.Van Looystr.9, Olen
/VAN ROEY René, E.V.Roeystr.57,Rijkevorsel /VAN ROOSBROECK Anny, Waterstr.31, Olen
‘VAN ROOSBROECK Aug., Drogebroodstr.15. Olen¢’VAN ROOSBROECK Denis, Larum 53, Geel
’VAN ROOSBROECK-MOORTGAT, Koningplein 7Ekeren/VAN SANT Odiel, Langenberg, Lichtaart/ VAN SOOM-GEUKENS, Berkenlaan 9, Lichtaart /VAN SPRINGEL F., Licht.weg, 77, Olen
<¢VAN TONGERLOO J., Mosselgoren, Geel -/VAN TONGERLOO W., P.Van Looyetr.7, Olen
¢’VANVELTHOVEN-VERMEYEN, Gerheiden 16A, Olen » VAN VLERKEN Paul, Hoefsmidstr.5, Olen
IVEN Emiel, St.Maartenstr. 17, Olen 1VERACHTERT M., Larumbrug 31, Geel
IVERACHTERT-PEETERS, Gerheide 6, Olen ;VERAGHTERT Clem.,Vierhu1zen 1O, Olen
/VERACHTERT-SNYERS J., Licht.weg 28, Olen VERAGHTERT Jef, Herentalsedijk 63, Geel- /VERBEECK-NUYTS, Dorp A6, Olen {VERBIEST Frans, Wolfjagerslei 17,Borgerh.

VERBIEST-GEENS Jozef, P.Verhaertstr.5,0len /VERBIEST Maria, Doffen 20, Olen
/VERBIEST-VERLOOY, Haperstr. 1, Olen ,VERBOVEN August, Licht.weg 9h. Olen



*VERBOVEN Hubert, Dellekene 11, Olen —/VERCAMMEN Eric, Stadaeetr. 10, Olen
/VERCAMHEN Renilda, Tramatr. 1, Olen ’VERDONCK Joe, Paat.V.Looyetr.1b, Olen '

8 /VERDONCK Mex, Kerketr. 10, Olen ('Dr.VERHAERT, St.Maartenetr. 9, Olen
{VERHAMME E., Lichtaarteeweg 20, Olen /VERHULST Alf., Gerheiden 9, Olen
/VERLOOY A1£., Oeveleeweg 32, Olen ' /VERLOOY Frans, Gerhegen 7, Olen
/VERLOOY Jet, Gerhegen 8, Olen /VERLOOY Marcel, Wateretr. 31, Olen
/VERREZEN Frans, Gemeentestr.31, Oevel IVERSTAPPEN M., Dorp 33, Olen
/VERSTREPEN-LIEVENS M., Ooeterw.weg,58,0len /VERVAET Roger, Leemanelaag 18, Olen

1 O Ol n/VERUIMP Deeiré, Vateretr-39, Olen /VERWIMP Flor, Licht.weg , e
/VETTER3 MOB, DOT? 1“, 010B //VLEMINCKX R., Licht.veg 9h, Olen
;QVLEUGELS+VAN TURNHOUT, Licht.weg 29, Olen /’VLEUGELS-VERLOOY. Oleneewez 28. Geel
~’VRANCKX Germaine, Ooeterw.veg 23, Olen /VRIAMONT Paul, Hondetr. 11, Olen
(VOCHENSPERGER G.,Eichenhaim 170,Bengel-MoselfVONCKX Jorie, St.Sebaetiaenetr.6, Olen

»5VROEMANS Brigitte, Wil1emeetr.2h, Olen ./WAGEMANS Joe, Dorp 26, Olen
"VALTNIEL Louie, Stvg.op Geereerdeb.81,Ninovq/WAUTERS G., Pastori3etr.15, Olen
1 WILLEKENS-LEYSEN F.,P.Ve£haertetr.1, Olen /WOUTERS Guetaaf, Oevelaeweg 15, Olen
4 WUYTS Leonard, Ooeterw.weg 37, Olen ./WUYTS Maria, Kerkatr. 4, Olen

E°"'zUsTERS’ Ph°t'van L°°y°tr'1’ 01°“ 1 BRONCKAERTS Denis, Greneetrant,22, Olen
‘ ,'VAN HOUDT-RAEYMAKERS R.,Keizeraho£, Olen.

Bij dit tweede Lindeblad vindt U ook de lidkaart 1976.
Voor 100,-E bligt U due ook dit jaar lid van de Keen-
kring en zal U de loop van dit jaar ook weer twee
brochures ontvangen. 1
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