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TE NOTEREN:  
 
Dat het moeilijk is om in deze periode iets te 

organiseren lijkt onwaarschijnlijk maar toch is 

het zo. Nu de corona pandemie op zijn einde loopt, 

is iedereen plots wakker en wordt er zo veel 

georganiseerd dat een overvolle agenda hiervan 

het gevolg is. Toch willen we, onder voorbehoud,  

enige data meegeven. 

* 4 & 5 juni : Open Kerkendag.  

* 12 juni: Harmonieconcerten georganiseerd in    

   samenwerking met de Harmonie Vrede en  

   Vermaak uit Borsbeek in "den hof" van het   

   documentatiecentrum (14 tot 18u) 

   (zie ook artikeltje in dit blad) 

* 11 - 18 of 19 juni: we zijn in onderhandeling  

   voor  een bezoek aan het trammuseum en  

   hieraan gekoppeld een rit met een oude tram  

   door de "koekestad".  

* 24 juli: onze jaarlijkse fietstocht  

* 4 september: Heemfeesten en September  

   tentoonstelling. 

En dan is het mogelijk dat we ook nog een 

bezoekje (op een weekdag) brengen aan de 

Kolveniersgilde van Deurne waar we alles te 

weten komen over een kruisboog en hem ook eens 

mogen proberen.... 

 

 

SCHENKINGEN 

 
* Rudy Geysels schonk ons fotoreeksen van een reis 
naar Adoptiedorp Miraslau,  Jumelage reis naar 
Scheffau, Opening tentoonstelling Wommelgemse 
kunstenaars en eerste steenlegging Bibliotheek. 
Verder een exemplaar van "De Millegemvriend" (13e 

jrg.nr.5), en van het tweemaandelijks tijdschrift van "De 
Verbroedering" (7e jrg.nr.3) en een  aanwezigheidslijst 
van de Gemeentelijke Jongensschool September 1956- 
1ste leerjaar. Bedankt Rudy!         
* Christiane Wauters-Dossin schonk ons een aantal 
kadertjes met spreuken en religieuze afbeeldingen en 
een aandenken aan het leger in het Frans. 
 
 

OVERBEVOLKING 
 
In onze scholen klaagt men dat er teveel leerlingen in 
één klas zitten maar wat moeten we dan denken van 
vroeger... Uit de aanwezigheidslijst die ons bezorgd 
werd door Rudy Geysels leren we dat het schooljaar 
1956 startte met 41 leerlingen in het eerste studiejaar. 
Deze jongens zaten samen in één klas in de oude 
jongensschool (nu OCMW) en reeds na één week bleek 
dat dit onhoudbaar was. Er werd toen op 11 september 
besloten de klas te ontdubbelen in twee groepen 
maar..... in de schoolgebouwen was er geen plaats meer 
voor een klas. De oplossing werd gevonden door een 
klas in te richten in de Handboogstraat bij Cassiers.  25 
leerlingen verhuisden naar Cassiers en kregen er les van 
Frans Govaerts. De overige 16 leerlingen bleven in de 
oude school en werden onderwezen door Cyriel 
Houben. 
 

 

NECROLOGIE 
 

Oud Gemeentesecretaris Stan Corluy overleden. 

Via, via, vernamen we het overlijden van Constant 
Corluy,  ere-gemeentesecretaris  en jarenlang erelid van 
onze heemkundige kring.  
Constant werd geboren te Wommelgem op 23 oktober 
1927 en overleed in het WZC Sint Jozef op 1 maart 
2022. 
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Constant was gemeentesecretaris van 1956  tot 
1988. Bij zijn pensionering schreef toenmalig 
burgemeester Jos Smits in De Wommelgemnaar   
het volgende: “… DE STAN!! Was de man waar 
iedereen met alle vragen naartoe kon… zowat het 
levende wetboek, de waarschuwende vinger, de 

steeds helpende 
hand. Zelfs in 
moeilijke en soms 
benarde omstandig-
heden was nooit iets 
teveel. Zonder 
onderscheid stond 
hij iedereen met 
raad en daad bij, op 
het ogenblik dat 
zulks nodig was. Bij 
hem ook geen 
beperking van 

werkuren, vaak werden zelfs de vakantiedagen 
opgestapeld, om ze bij gelegenheid op een 
eventueel beter moment wel te nemen. Zelfs dan 
nog bleef zijn grootste bekommernis: zou er niets 
mislopen? En dan die geruststelling: Als er soms 
moeilijkheden opduiken, kunt u mij daar of daar 
treffen…..”  
Stan wist  zowat alle geheime en minder geheime 
dingen die in onze gemeente plaatsvonden. En 
wanneer hij op één onzer tentoonstellingen voor 
een foto van een raadslid of een krantenartikel 
stond, kon je zo van zijn gezicht aflezen dat hij zich 
een (plezante) anekdote herinnerde.  
Aan de familie bieden wij onze christelijke 
deelneming aan.  
 

WAT VOORBIJ IS  
 

26  februari - Algemene vergadering  
Uiteindelijk, hoewel het coronavirus nog 
ronddwaalt, is het dan toch gelukt om een 
"normale" vergadering" te houden.  De 
agendapunten werden netjes afgewerkt en door de 
vergadering goedgekeurd. Bestuursleden Nicole 
Heylen, Etienne Swaans, Clem Huysmans, Maurice 
Vonckx en Eddy Smits werden heraangesteld om de 
kring de volgende vier jaar in goede banen te leiden. 
En na de vergadering volgde naar goede gewoonte 
een heerlijke portie pannenkoeken.  
 
17 maart - Voordracht  
Een verrassende en boeiende voordracht die veel 
verder ging dan de bespreking van een schilderij. Leo 
Spaepen vertelde met vuur over de ontdekking van 
de "dubbele bodem" in de schilderijen van Brueghel. 
Zo situeerde hij, via gelijkenissen van een op het 

schilderij voorkomend gebouw, het Christelijk 
geïnspireerde werk "De Volkstelling" in Wijnegem. 
Fijntjes wees hij erop dat het hier helemaal niet om "De 
Volkstelling" ging maar wel om een inning van "cijnzen". 
Ja de "ontvanger" zou zelfs Jan Vleminck kunnen zijn...  

 
En dan dat andere beroemde werk "De Dulle Griet". Een 
grandioze cartoon avant la lettre en vlijmscherpe satire 
op de vervolging van de protestanten in de jaren 1560. 
Zo zou "De Dulle Griet" de verpersoonlijking zijn van 
hertogin Margaretha van Parma die eigenhandig de 
protestanten de hel in drijft. Volgens Spaepen kunnen 
er een vijftiental schilderijen gelinkt worden aan de 
politieke en religieuze spanningen die toen de 
Nederlanden overhoop hebben gezet.  
't Was een leerrijke avond waarbij we ons toch nog de 
vraag stelden of Leo het hier bij het rechte eind had 
(heeft).  
 

28 maart- Daguitstap naar het land van 
Herve 
Samenwerking met Culturele Kring Jan Puimège. 
 
Rond 8 uur vertrokken we aan het Brieleke met een 35-  
tal personen en werden we rond  9.30 u verwacht in 
Herve. De reis verliep voorspoedig en op het 
afgesproken uur bezochten we het "Huis voor toerisme"  
en in 't bijzonder  de “Ruimte van de lekkere smaken”.  
In een kort overzicht leerden we heel wat over dit 
bijzonder stukje België waar natuur en de "smaak van 
de natuur" op de eerste plaats komt. Dan ging het naar 
de ambachtelijke kaasmakerij "Le vieux Moulin” waar  
we de verschillende ontwikkelingsstadia van de 
Hervekaas konden bekijken met een proeverij als slot. 
Een heerlijke lunch werd geserveerd in de oude 
watermolen van de abdij van Val Dieu en rond 15u ging 
het naar de stroopfabriek van Aubel. Hier leerden we 
dat de stroop gemaakt werd met 80% peren en 20% 
appelen. Verder wordt hier niets aan toegevoegd! Zoals 
de kaas een zuiver natuurproduct dus. Tot slot brachten  



  Le Vieux Moulin  
we een bezoek aan de abdij van Val Dieu waar we 
werden rondgeleid door een gedreven vrouwelijke 
gids.  Dan nog een versnapering (een heerlijk pintje 
bier gebrouwen in de brouwerij van Val Dieu) en 
rond 18u stapten we de autocar op richting 
Wommelgem. Alles bij elkaar een dag die de moeite 
waard was! 
 

RED DE KEER WANDELING 
 

Op 19 maart 
werd een nieuwe 
wandeling in ons 
dorp officieel 
voorgesteld.  Ze 
kreeg de naam 
Red de Keer 
wandeling en wil 
de wandelaars 

laten zien hoe waardevol het landschap van De Keer 
wel is.  De Vlaamse overheid wil van dit gebied een 
bedrijvenzone maken en op die manier zou er 
opnieuw een typisch stuk open ruimte van 
Wommelgem (en Ranst) verdwijnen.  

 
De wandeling begint aan de brug der Keerbaan over 
de autosnelweg.  Parkeren kan in de berm van de 
Hogenaardseweg naast de Q8-parking aan de 
noordzijde (kant Wommelgem-Oelegem).  Zie verder 
onderaan op het plannetje dat eveneens een idee 
geeft waar de wandeling je zal brengen. 

Een deel van de wandeling loopt over privé terrein maar 
zeker langs wegeltjes die ge nog nooit eerder genomen 
hebt.  De totale afstand is ongeveer 7 km.  Onderweg 
geven een tiental QR-posten uitleg over de 
geschiedenis, de natuur, het waardevolle erfgoed enz. 

 
Zeker de moeite waard om dit stukje Wommelgem (en 
Ranst) eens te ontdekken !!!! 

 

Informatie over het gebied aan de veldkapel op de 

Keer met Nicole Heylen, Maurice Vonckx en 

Herman Meeus van de Heemkundige Kring 

(foto RED DE KEER). 

 

85 JAAR VREDE EN VERMAAK 
 
Het komt onze leden misschien eigenaardig over dat 
onze heemkundige kring een samenwerking opzet met 
een harmonie uit een naburig dorp....  

 
Die samenwerking is er uiteraard niet zomaar gekomen. 
De Borsbeekse harmonie bestaat dit jaar, naar eigen 
zeggen,  85 jaar en dat willen ze niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Maar de in Borsbeek beschikbare 
accomodatie is voor de vereniging quasi onbetaalbaar 
en zij dachten terug aan de zomerperiode toen ze, ook 
al om hen uit de nood te helpen, in den hof van ons 
documentatiecentrum mochten repeteren.  Misschien 
kon een "muziekfestival"  daar georganiseerd worden?  
Contacten werden gelegd met onze kring en wij zagen 
in een "bovenlokale samenwerking" wel  enig voordeel. 
 
Vandaar dat "onze hof" op 12 juni gevuld zal worden 
met heerlijke harmoniemuziek en een organisatie 
waarop we onze leden van  harte uitnodigen. (We 
hopen op een zomerse dag, dan is het zalig te vertoeven 
in den hof...)  
85 jaar Vrede en Vermaak 
Het ontstaan van de harmonie is niet helemaal duidelijk. 
In een brochure uitgegeven ter gelegenheid van het 75-
jarig bestaan  lezen we : " ..Een aantal leden had zich 
afgescheurd van de bestaande harmonie "Gretry" en 



noemden zichzelf "rebellen". En in de Gazet van 
Antwerpen van zaterdag 14 februari 1987 lezen we:"  

 
Met enkele dorpsfiguren als Miel Seutens, de Witte, 
Truyts,  Wies Van loo en vooral Jos Celis werd in 
1937 van wal gestoken met een nieuwe harmonie. 
Naar verluidt had het iets te maken met de 
toenmalige dorpspolitiek. Ze waren allen leden van 
de op sterven na  dode oud-harmonie en noemden 
zichzelf "Rebellen".   

 
Eigenaardig genoeg bestond er toen nog een andere 
harmonie in Borsbeek die de naam droeg "Vrede-
Levenslust".  En volgens G. Vermote1 zou er ook een 
"Liberale Harmonie" geweest zijn waarvan de eerste 
sporen teruggaan tot 1924. G. Vermote maakt 
evenwel geen melding van "Vrede-Levenslust". Zou 
het hier over één en dezelfde harmonie gaan? Dan 
kunnen  we er van uitgaan dat "Vrede-Levenslust" 
reeds in 1924 bestond.  Hoe dan ook, volgens een 
gegeven op een foto van "Vrede-Levenslust" is 
genoteerd dat deze harmonie ontbonden werd in .... 
1937.  En dat is het jaar waarin "Vrede en Vermaak"  
gesticht is! Toeval!? 

                                                 
1
 G.Vermote/C.Baeten - "Harmonies, Fanfares en 

Brassbands in de provincie Antwerpen " - 1992 - ISBN 90-
5349-030-2 - Blz.185    

Ons lijken er teveel "toevalligheden"  te zitten in de 
geschiedenis  van "Vrede en Vermaak". Gesticht in het 
jaar dat de ene vereniging over kop gaat en een 
naamkeuze die verdacht veel lijkt op de naam van de 
voorgangers. Zo is het woordje "Vrede" overgenomen 
en staat "levenslust" niet zo ver af van "Vermaak".   Is 
"Vrede en Vermaak" dan de "erfgenaam" van "Vrede-
Levenslust" ?   Of is "Vrede-Levenslust" niet ontbonden 
en zijn ze gewoon verder gegaan onder een "ietwat 
aangepaste naam"? Dat is dan wel niet in 
overeenstemming met de tekst gepubliceerd tijdens het 
75 jarig bestaan. 

 

 
 
Iets dat ook vragen oproept is een oudere foto, ze is 
niet gedateerd,  van "Vrede en Vermaak"  waarop 
vermeld is dat de harmonie ontbonden werd in..... 
1961!  Hoe zit dat dan met het huidige "Vrede en 
Vermaak"??  
 
Een stukje plaatselijke geschiedenis welk dieper 
onderzoek  zeker waard is!  

 

 

 
Werkten mee aan dit nummer: de Raad van Bestuur, 

Herman Meeus, Gemma Sijsmans. 

 


