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zaterdag 

 24 februari 
In dozen of verpakt 

 

 
Wijkkrantje februari 2018 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In weer en wind staan onze vrijwilligers ook dit jaar weer paraat om 
elke maand het oud papier op te halen. Mede door hun inzet 
brengt het heel wat centjes in het laatje en kan het wijkcomité de 
Wijkkrantjes, de overlijdensberichten en de brochures van Zo leef-
de Ginderbroek gratis uitdelen, en de activiteiten aan een gunst-
prijs aanbieden.  
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Het zwembad 

De Biststraat 
 
 
 
Deze foto’s tonen 
hoe ver men mo-
menteel al staat. 
 
 

Op zondag 6 mei zet men voor het eerst de deuren van ons nieuw 
zwembad wagenwijd open. 
Iedereen mag tijdens die Open Wervendag een kijkje komen ne-
men en ontdekken hoe het nieuwe zwembad Vita Den Uyt stilaan 
vorm krijgt.  
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HET WARMWATERNET 
 
In het voorjaar van dit jaar staat de aanleg geplant van het warm-
waternet tussen de sporthal Den Uyt (met zijn nieuw zwembad) en 
een nieuw bouwproject Agrippa op de hoek van de Martelaren-
straat en de Vennestraat. 
 
De buizen van dat gedeelte van het warmwaternet tussen die twee 
bouwcomplexen (een gedeelte Martelarenstraat, een gedeelte 
Nieuwstraat en de Rode kruislaan) worden volgens de huidige 
planning al in de periode van mei-september aangelegd. 
In afwachting dat die kleinere projecten aangesloten worden met 
de VITO-geothermiecentrale op de Donk, worden er tijdelijke gas-
installaties gebruikt voor het vereiste warme water. Vermoedelijk 
tot 2020.  
 
De bewoners van deze straten krijgen binnenkort nog bijkomende 
communicaties i.v.m. de mogelijke hinder en de veranderde ver-
keerssituaties 
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Perswinkel ’t Pleintje van 
Ginderbroek kreeg een 
tijdje geleden in de nacht 
van zaterdag op zondag alweer ongewenste bezoekers. Ze maak-
ten een gat in de muur en kwamen zo in de toiletruimte terecht.  
 
‘Ik ben het beu’, foetert uitbater Jos Hooyberghs. ‘Het is al de der-
de inbraak in twee maanden’, zucht hij, ‘het houdt maar niet op’.  
Bij deze poging tot inbraak hadden ze een gat in de muur gemaakt, 
net groot genoeg om erdoor te kruipen.  
 
In de krantenwinkel zelf 
maakten ze deze keer 
niets buit.  
‘Waarschijnlijk hebben ze 
het hazenpad genomen, 
omdat wij toen net in de 
winkel aankwamen. He-
laas heb ik niemand zien 
weglopen’, vertelt Jos. 
 
‘Bij elke poging tot inbraak neem ik bijkomende maatregelen. Het 
wordt nog veel moeilijker om gaten te maken.’  
Jos vermoedt bovendien dat het steeds dezelfde inbrekers zijn, al kan 
hij het niet bewijze 
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Telefoonnummer 1 
 

Wie had in Mol telefoonnummer 1? 
Lang geleden hebben we in Molse Tijdingen nr. 8 (2000) een arti-
kel gepubliceerd aan de hand van de telefoongids 1937-38.  
Daarin stonden de eerste gekende abonneenummers:  
  2   Zandgroeven Sablières 
  3   Gendarmerie Balen 
  5   Gendarmerie Meerhout 
11   Gendarmerie Mol 
26   Nieuw Gesticht 
 

28   Oud Gesticht 
40   Politie 
42   Gemeentebestuur Mol 
50   John Mansville 
58   Dokter Luyten 

 Wie nummer 1 had, bleef een raadsel.  
Of mogelijk was dat nummer uit respect zelfs niet uitgedeeld. 
 

Tot … we op het containerpark in Millegem Jo Van Baelen tegen-
kwamen, de zoon van Gerard en Clara van ’t Bazarke. 
‘Ik heb nog iets voor u’, zei hij ineens tijdens dat babbeltje. 
‘O ja, je maakt me nieuwsgierig.’ 
Toen toonde hij me enkele kleine, witte adreskaartjes die ook ge-
bruikt werden om op de achterzijde zijn deelneming bij een overlij-
den te betuigen (je kent ze wel, die van 5 bij 8 cm). 
‘Mijn grootvader Jef van ’t Bazarke is op 10 mei 1940 overleden, 
de eerste dag van de oorlog.’ 
 

(Dat wisten we, want Clara, de dochter van Jef, had ooit verteld:  
’De dag na de Duitse inval waren de meeste mensen al gaan 
vluchten. Omdat er geen lijkdragers waren, vervoerde kolenboer 
War Bol de lijkkist op zijn vrachtwagen naar het kerkhof. De ge-
meente had een arbeider opgevorderd om het graf te delven. De 
lijkdienst ging enkele weken later door.) 
‘En de kaartjes, vervolgde Jo, die de familie toen gekregen heeft, 
zaten thuis nog in een oude doos. Ik heb er enkele bij me. Kijk 
maar.’ 
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Op het bovenste kaartje van het hoopje, zag ik ineens Tel. 1 staan.  
De grijze hemel van die dag opende zich ineens als een glinste-
rend aureool. Mijn verbazing werd nog groter toen ik merkte dat het 
iemand van onze wijk was: Jan Van Hees-Daems, Ginderbroek 39, 
Moll. 
Jan Van Hees! Had die telefoonnummer 1? 
Jan van de Hiëtte? We hebben hem nog gekend. 
 
Zijn toegeworpen naam had hij van zijn vader geërft. 
(Louis Van Hees uit Ginderbroek, was vóór de Eerste Wereldoor-
log nachtwachter van de gemeente. Zijn voornaamste taak was 
met zijn nachthoorn alarm slaan bij brand. Maar als bijverdienste 
zorgde hij ook voor het aansteken van de straatverlichting. Als hij 
dan ’s avonds door de straat stapte met zijn ‘gasstok’ op de schou-
der, groette hij de mensen met zijn gezegde: ‘Ik ga ze nog eens 
‘hiët’ (heet) zetten.’  
Dat ‘hiët’ zetten, was voor de mensen voldoende om hem de bij-
naam ‘den Hiëtte’ te geven. Al zijn kinderen en kleinkinderen wer-
den later ‘die van den Hiëtte’ genoemd.)  
 

Jan Van Hees (°1887) was tweemaal getrouwd, eerst met Manske 
Delaet en na haar overlijden met Stans Daems.  
Ze woonden waar later frituur Tamboerke was en nu Bij de Beks is.  
 

Jan zelf was de varkenshandelaar, geen grote maar een ‘tösser’, 
zoals toen zo iemand werd genoemd.  
Hij reed met paard en kar naar verschillende varkensmarkten in de 
omliggende steden en de opgekochte biggetjes plaatste hij in zijn 
stallen van betonnen platen, waarna hij de kleinere dieren- en de 
jaarmarkten in de omliggende dorpen deed.  
In onze wijk had hij café en ook een winkel tot aan de Tweede We-
reldoorlog, die door zijn vrouw en grotere dochters gedaan werden. 
(zie Zo leefde Ginderbroek: Ter herberge 20 b, nr. 9) 
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Hoewel het simpele buurtzaakjes waren, noemde hij ze toch ‘Het 
Handelshuis’, want hij wist van aanpakken. 
 

Hoe onze ‘tösser’ Jan Hiëtte dat met zijn telefoonnummer 1 ‘geflikt’ 
heeft, zal wel een raadsel blijven.  
We wisten wel dat hij er al vroeg bij was geweest, want zijn dochter 
Jeanne vertelde ooit ‘Omdat een juffrouw vele keren kwam telefo-
neren en dat dan telkens iedereen uit de kamer moest, hadden we 
besloten de telefoon weg te doen.’  
 

Heel die gebeurtenis zouden we wel eens kunnen dateren met 
1919, want in dat jaar verscheen in Het Annoncenblad van Moll het 
volgende bericht:  
Prijskegeling op Zondag 22 Juni bij Jan Vanhees, den Hiëtte, Gin-
derbroek Moll. Inzet en vossenprijs volgens gewoonte. Na de prijs-
kegeling zal er een schoon spreekmachien verkegeld worden.’ 
 

Misschien is die ‘spreekmachien’ wel de telefoon geweest die 
nummer 1 bediend heeft. Wie zal het zeggen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit adreskaartje is het bewijs dat telefoonnummer 1 van Mol zich in 
onze wijk bevond, zelfs vóór al de rijkswachtkazernes, gemeente-
besturen en grote bedrijven.  
Dankzij onze varkenskoopman Jan Van Hees.  
Onwaarschijnlijk maar waar. 
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Van 3 tot en met 11 maart  

vieren we de ‘Week van de vrijwilliger’  
 
We willen onze talrijke vrijwilligers in de kijker zetten en hartelijk dan-
ken voor hun werd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
December en januari waren al bij al nog relatief mild.  
Maar begin februari heeft aangetoond dat het de naam ‘wintermaand’ 
meer dan waard is met stevige vriestemperaturen 
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Dit jaar staan maart en april 
helemaal in het teken van de 

oude Molse fietsenfabriek Bristol op de Markt (nu Gordijnen Goelen).  
De fabriek kende haar gloriejaren tijdens het interbellum en na de 
Tweede Wereldoorlog.  
Naast gewone fietsen maakten ze ook koersfietsen, waaronder die 
waarmee Rik Van Steenbergen in 1949 wereldkampioen werd.  
Als ode aan dit bijzonder bedrijf uit de Molse geschiedenis slaan een 
aantal initiatiefnemers de handen in mekaar voor een grootschalig 
eerbetoon vol leuke activiteiten voor jong en oud.  
 
 
Op velo Bristol, dit boek is het verhaal van het Molse fietsmerk Bris-
tol en zijn meer dan 100 renners, met voorwoord van Tom Boonen. 
Bij voorintekening tot 15 maart, kost het 25 euro (nadien 30 euro). 
Bestellen: BE02 0011 7961 1340 van Kamer voor Heemkunde of op 
de Kamer voor Heemkunde, ‘t Getouw. 
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31 maart – 22 april: Tentoonstelling  ‘Op Velo Bristol’ in de ‘Zwaan’  

                              (het vroegere rijksopvoedingsgesticht) op de Markt 
 
De tentoonstelling ‘Op velo Bristol’ dompelt je onder in het verhaal 
van Bristol. Bewonder de tientallen Bristolfietsen waaronder bijzonde-
re exemplaren zoals de 100-jarige viertandem en de driewieler.  
Topattractie is zeker de originele Bristolfiets waarmee Rik Van 
Steenbergen wereldkampioen werd in 1949.  
Ook de gouden medaille die Bristolrenner Eugène Van Roosbroeck 
won op de Olympische Spelen kan je van dichtbij bekijken.  
Het verhaal van de fietsenfabriek wordt voorgesteld aan de hand van 
originele posters, archiefstukken en foto’s. 
 
2 april: Retrokoers: Groote Prijs Bristol Moll  
 
Een heus retrodorp met verschillende retrokoersen. Zowel kinderen 
als volwassenen mogen deelnemen. 
14 tot 14.45 uur: kinderrit  
15 tot 15.30 uur: Bristolparade 
16 tot 17 uur: Groote Prijs Bristol Moll 
Doorheen het koersprogramma zie je leuke animaties uit de tijd van 
toen: optredens van Opgeweckt, nostalgische kermisattracties, veld-
keuken met spekbakkers, … 
 
Een veloclub in Ginderbroek 
 
De ‘velo’koersen en -animatie deden al begin twintigste eeuw hun in-
trede in het volksleven. In vele dorpen en zelfs in gehuchten werd 
een ‘veloclub’ opgericht: Ook in onze wijk.  
 

https://www.gemeentemol.be/activiteitendetail/107915/2/expo-op-velo-bristol
https://www.gemeentemol.be/activiteitendetail/747378031/2/retrokoers-groote-prijs-bristol-moll
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Een oproep tot Veloclub Ginderbroek – aanmelden bij Eug. Willekens-

Vanderschoot, Nieuwstraat. (1906) (Later garage Madeleine en Vic Wil-
lekens, nu Perswinkel ’t Pleintje)  
 
Het begon met de kermissen waar de velorijders het publiek ver-
maakten met eier- en aardappelrijden, vogelpikgooien, langzaam rij-
den, ringsteken, kegelrijden, hinderniswedstrijden en andere spelle-
tjes.  
Door vrijwilligers werden ook koersen in en rond de wijk ingericht. 

 
Grote velokoers – 300 frank prijzen. 
Ter gelegenheid van Ginderbroekkermis, voor beginnelingen zonder 
licence op Maandag 7 Juni 1925 wordt gegeven door ‘Het Vliegend 
Wiel’ en Anvers Velo’s bij P. Van Buggenhout, Ginderbroek te Moll. 
 

 
De velodroom van Ginderbroek  
 
Als men op een pleintje rondjes kon rijden, dan had je voor de Eerste 
Wereldoorlog al een ‘velodroom’. Dat was onder meer zo in 1911 tij-
dens Mol-kermis op het Pleintje van Ginderbroek, dat toen ‘Onder de 
Bomen’ werd genoemd:  
        Maandag 21 augustus 1911  

Voormiddag koersen op de velodroom van Ghinderbroek (Onder de 
Bomen): Grote velokoers voor alle liefhebbers (45 kilometers); 1ste 
toer 5 fr. premie, 25 fr. vooruit.              (Het Annoncenblad van Moll) 
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Een van de eerste coureurs van Ginderbroek was Karel Corne-
lissen (°1900-1982), beter bekend als de Lim.  
 
Hij trouwde op 1924 met Anna Dammen (°1903-1975) of Anna van 
de Lim met hun bekende herberg waar nu residentie Kaberuyv is, op 
de hoek van de Borgerhoutsendijk en Ginderbroek.  
Hun zoon, die er nog woont, werd ‘Jan van de Lim’ genoemd en zijn 
kleinkinderen ‘die van garage de Lim’ gebleven. 
In die wereld van lokale velodrooms s en wielerwedstrijden was Karel 
Cornelissen in de beginjaren 1920 een hoofdrolspeler.  
Zijn kameraad Jan Nuyts uit de Nieuwstraat was daarbij zijn toever-
laat, want die vergezelde hem meestal. Als Karel met zijn moto naar 
een wielerwedstrijd reed, dan zat Jan erachter op, met de ‘koersfiets’ 
over zijn schouder geslagen.  
Karel Cornelissen behaalde zijn beste resultaten op de velodrooms 
uit de regio. Met zijn uitslagen in het toenmalige Het Annncenblad 
van Moll kunnen we besluiten dat hij een stuk geschiedenis heeft ge-
schreven in onze streken.  
Karel Cornelissen behaalde zijn beste resultaten op de velodrooms 
uit de regio. Enkele uitslagen uit Het Annncenblad van Mol.  
 

Velodroom Leopoldsburg  
 6 juni 1920:    3. Cornelissen-Camp, 33 punten op 2 ronden 

 

Velodroom Gheel 
19 juni 1920:  Grote 8-Uren-Koers per ploegen op Amerikaans, 
alle ½ klassement met premie. De sterkste ploegen zijn aange-
worven, o.a. Cornelissen-Frederickx 
Sportliefhebbers, men gaat een vinnigen kamp tegemoet, te-
meer de schoone straffe ploegen die zeker vertrekken; het zal 
spannen in den velodroom. De koersen zullen opgeluisterd wor-
den door de alomgekende Koninklijke harmonie ‘De Minerva’. 
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Velodroom La Louvière 
 5 juli 1921: Snelkoers: 4e Ch. Cornelissen, op velo Bristol 
           Australische koers in serie: 1e Ch. Cornelissen, op velo Bristol, 
                                         in finale: 1e Ch. Cornelissen, op velo Bristol  
      80 km. per ploeg: 1e Ch. Cornelissen-Cornelis, op velo Bristol 
 
Velodroom Heyst-op-den-Berg 

29 Mei 1921: 60 km. per ploeg: 2e Cornelis-Cornelissen, op velo 
Bristol 
 

Ook op de weg veroverde Karel Cornelissen mooie plaatsen. 
 

Koersuitslagen van Mei 1923 op velo Anglo Belge: 
 Desschel: 90 km., 27 deelnemers: 6e prijs K. Cornelissen 
 
 Velodroom Gheel: 75 km. 1e prijs met 2 ronden voorsprong:  
                                     K. Cornelissen 
 

Koersuitslagen Herck-La-Ville, 30 September 1923: 2e Cornelissen 
   Meerhout-Zittaert: 3e Ch. Cornelissen op velo Bristol 
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Nieuweling Jan Ouderits, uit de Hoogstraat  
 
Hij was in 1919 geboren in de Collegestraat, toen Dodenstraatje ge-
heten. Zij moeder en vader waren scheerders in de wolfabriek Krings 
en zijn grootvader langs moeders zijde was een kuiper.  
Toen hij acht was, verhuisde de familie naar Millegem.  
Jan liep school tot zijn veertien en ging toen als ‘gamin’ werken in de 
fietsenhandel Bristol van de gebroeders Huysmans.  
Zolang hij daar werkte, was hij coureur bij de nieuwelingen. Het was 
vooral de tijd van Gerard Loncke en het prille begin van de carrière 
van Rik Van Steenbergen.  
In zijn beste jaar als renner reed Jan 54 koersen, 38 maal bij de eer-
ste vijf en 9 maal als eerste. De winnaar verdiende 100 fr.  
In de oorlog werkte hij in de mijn van Beringen en na de oorlog in de 
glasfabriek van Gompel. Jan trouwde met Josée Luyckx van de 
Nieuwstraat. Ze gingen in de Hoogstraat wonen, waar Jan duiven-
melker werd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan als een wielren-
ner, gesponsord door 
Bristol.  
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De eerste fietsenhandelaars 
 
De eerste handelaars in het dorp, die fietsen verkochten, waren win-
kels in ijzerwaren. Vaak gingen vélocipèdes en naaimachines hand in 
hand. De populariteit van de fiets nam snel toe.  
 
In Ginderbroek kon 
je fietsen kopen bij 
plaatslager Jos 
Belmans in de 
Nieuwstraat. 
 
 
 
 
Het Annoncenblad  
van Moll, 1913 
 
 
In een annonce van 1919 zijn bij Jos Belmans nog steeds te koop: 
beste damen- en herenfietsen, maar ook keuken- en tortuestoven, 
wasketels, koffiepotten, 
moren, koperen pompen, 
alle blik- en zinkwerken. 
 
 
In het Annoncenblad van 
Mol van 1919 komen we 
ook enkele advertenties 
tegen van koperslager 
Cent Luyckx, waar men 
ook fietsen kon krijgen.  
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De vader van Staf Schaevers 
(°1892) heette Louis, vandaar 
zijn bijnaam Staf van de Witte. 
Naast zijn herberg in de Nieuw-
straat (nu Couronne) had hij 
een klein atelier waar hij fietsen 
repareerde.  
 
Het zijn annonces uit het week-
bladen van Mol, 1930 
 
 

 
 
 
Nogal vaak dat een fiet-
senhandelaar meer ver-
kocht dan fietsen. Hij was 
ook agent van naaimachi-
nen.  
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Pierre Van Buggenhout en Anna Heylen van Ginderbroek trouwden in 
1924. Ze kregen vier kinderen en hebben van 1924 tot 1935 een win-
kel gehad van fietsen, naaimachines, moto’s en auto-onderdelen in 
Ginderbroek 15 (nu schilderwerken Bastiaens). De zaak heette Het 
Vliegend Wiel. In het begin ging Pierre Van Buggenhout onderdelen 
kopen bij Bristol op de Markt. 

 
DE DROOM DER WIELRIJDERS 
dat is een Vliegend Wiel berijden 

Men mag zich eveneens rijk en gelukkig achten wanneer men een 
rijwiel HET VLIEGEND WIEL en de koper kan 100 fr. verdienen met 
een Vliegend Wiel te kopen daar het 100 fr. beterkoop is dan ander 
rijwielen en grote waarborg van 5 tot 10 jaar. Bedenkt u voor een rij-
wiel te kopen, kom en overtuigt u zelf. Verkrijgbaar met maandelijkse 
afbetalingen.                                                         Bij P. Van Buggen-
hout-Heylen                               Ginderbroek 25, Moll 

Velo’s Het Vliegend Wiel Anvers Velo’s 
 

 
 
Tijdens de kermis richtte 
Staf Schaevers geregeld 
een kermiswedstrijd in. 
Zijn herberg heette niet 
voor niets Café Sport-
wereld.  
 

 
 
 
Het Annoncenblad van 

Moll, 1925 

 

Op Zondag 1 October 
GROOTE VELOKOERS 

voor alle Beginnelingen. Afstand 75 km, gegeven 
door G. Schaevers, velomaker te Moll in de 
Nieuwstraat, café Sportwereld. 
1ste prijs  1 koerskader                  waarde  125 fr. 
2de prijs   1 paar wielen compleet                 75 fr. 
3de prijs   1 stel banden                                 65 fr. 
4de prijs   1 koerstrui, 1 voetpomp                 45 fr. 
5de prijs   1 paar buitenbanden                      40 fr. 
6de prijs   1 paar koersschoenen                   35 fr. 

1ste ronde een prime van een paar pedals, 
2de ronde een prime van een binnenband.   
De prijzen worden uitgedeeld bij L. Van den 
Brande, bijgenaamd de Vette. 
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Wielrenner Jan Schoeters 
 

Jan Schoeters in beste doen. 
In Ginderbroek was het zondag weer feest. Jan Schoeters had 
immers de juniorenwedstrijd in Brecht gewonnen, de tweede 
overwinning van Jan dit seizoen. Twee weken geleden ging hij 
in Geetbets eveneens aan de haal met de bloemen en hij heeft 
nu de goede cadans te pakken. 
Jan Schoeters is een renner die uitsluitend voor zijn plezier rijdt. 
Hij heeft geen ambities om het op de fiets ver te schoppen, maar 
als het erop aan komt, kan hij zich wel totaal inzetten. Dat be-
wees hij verleden week nog in Herentals waar hij bijna 80 km al-
leen in de achtervolging koerste en van geen opgeven moest 
horen. 
In de winterperiode nam Jan deel aan een aantal veldritten, won 
er ook eentje, maar daar bleef het bij. Momenteel rijdt hij slechts 
één keer per week, want op 1 mei rijdt hij zijn eerste koers bij de 
liefhebbers en hij wil niet het risico lopen dan al te veel van zijn 
reserves te hebben opgebruikt. 
Jan wil het kalm aan doen. Ondertussen heeft hij al heel wat 
knappe prijzen binnen gehaald: twee tweede plaatsen en heel 
wat keren eindigde hij bij de eerste tien. Krachtpatser als hij is, 
moet hij het gewoonlijk van moeilijke wedstrijden hebben. Af-
wachten wat het bij de liefhebbers wordt. (r.k.) 
 
Toen hij vorige zondag in Herk-de-Stad weer aan kop lag, werd 
hij door een auto aangereden.  
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Jan Schoeters van Ginder-
broek was de grootvader 
van onze wielrenner Jan. 
 
Grootvader Schoeters  
werkte bij Bristol.  
Maar later verkocht hij zelf 
fietsen en zo werd Jan 
Schoeters een van de eer-
ste fietsherstellers in onze 
wijk. 
 
Later werkte hij in de glas-
fabriek te Gompel en na 
zijn dagtaak verkocht en 
herstelde hij fietsen.  
 
In de voorste plaats stonden enkele 
fietsen ‘De Groene Leeuw’, een be-
kend merk vooral in de Vlaanders die 
ook een wielerploeg sponsorde.  
De Groene Leeuw is een roemruchte 
wielerploeg uit de geschiedenis van 
het Belgische cyclisme. Deze forma-
tie was bijna vijftig jaar vertegen-
woordigd in het peloton, met o.m. 
Athur Decabooter, Benoni Behett en 
sportbestuurder Albert de Kimpe.  
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In facebook van de 
gemeente zocht de 
Molse Kamer voor 
Heemkunde info over 
een oud bierviltje van 
Café De Lange Dreef.   

 
 
De uitbaatster ervan was vooral bekend onder haar toenaam Mie Ka-
juit, die in onze buurt een bekende figuur was tussen de twee wereld-
oorlogen. Ze woonde op de Kleppenberg, waar nu de Varomarkt is, 
dus tussen Ezaart en Ginderbroek. 
De Lange Dreef was in die tijd een nogal berucht café en het bewijs 
ervan merk je in volgende anekdote, verteld door Alouisa Nuyts die in 
de Hoogstraat woonde. 
 
Tijdens de mobilisatie in de jaren 1939 en de beginmaanden 1940 lo-
geerden vaak Belgische soldaten bij burgers die een kamer over 
hadden. Zo ook bij ons, namelijk Dieudonné en Alber(tje), twee 
Franssprekende lanciers.  
De eerste dagen gingen ze op verkenning 
Ons moe haalde het Frans van haar zuster Stanilas boven, toen Al-
bert, na een nachtje brossen, half voormiddag aan de keukendeur 
stond: ‘Eh bien, Albert, où avez-vous été cette nuit?’ 
Albert, tres timide: ‘Au Langke Dreef, madame.’ 
‘Da’s straf’, zei ons moe. ‘Nog maar pas in Mol en de weg naar ‘Mie 
Kajuit’ al gevonden! Hoe is het in Godsnaam mogelijk?’ 
Albert beloofde nooit meer naar de Lange Dreef op de Kleppenberg 
in Ezaart te gaan. 
 


