
BROCHURE UITGEGEVEN TER GELEGENHEID VAN
75 JAAR FEESTCOMMISSIE EZAART - HESSIE IN 2021



  

In   naam   van   ons   dorp   zĳn   wĳ   onze   ere-secretaris   Guido   Geboers   oprecht   van   harte   dankbaar   
voor   zĳn   vroegere   niet   versagende   inzet   voor   de   feestcommissie   in   ’t   algemeen   en   dit   
voorwoord   in   het   bĳzonder .   

  

Voorwoord .   

  

Wanneer   de   derde   generatie   van   de   feestcommissie   Ezaart   -   Hessie   mĳ,   als     
oud-secretaris,   vroeg   het   voorwoord   van   de   brochure   over   haar   75-jarige     
geschiedenis,   te   willen   verzorgen,   was   ik   zeer   aangenaam   verrast.   

  

Voor   de   meeste   mensen   van   Ezaart   en   Hessie   is   de   feestcommissie   die   
vereniging   in   ons   dorp   die   de   jaarlĳkse   meiboom   op   zaterdag   voor   
ezaartkermis   plant   en   vroeger   ook   de   jubilarissen   in   de   bloemetjes   zette.   

  

Dat   onze   feestcommissie   veel   meer   in   haar   mars   had   en   heeft   komt   in   deze   
brochure   over   24   pagina's,   duidelĳk   tot   uiting.   

  

Hiermede   hou   ik   er   aan   de   "nieuwste"   feestcommissie   van   harte   te   feliciteren   met   
hun   inzet   in   het   algemeen   en   deze   tentoonstelling   "75   jaar   feestcommissie   
Ezaart   -   Hessie"   in   het   bĳzonder   en   wens   ik   u   als   lezer   van   onze   recente   
geschiedenis,   veel   leesgenot.   

  

Guido   Geboers,   

oud   secretaris.   



1   Inleiding   
  

Uit   het   boek   “Ezaart   en   zijne   Kapel”    Ezaart,   1   mei   1896.   
  

“ Ter   gedachtenis   van   de   eerw.   heer   pastoor   Vincent   -   Frans   Willems(1)     
als   rouwkroon   op   zijn   graf   uit   broederliefde   neergelegd .”   
  
“Men   vindt   in   het   laag   latijn   het   woord:   Heisa,   Heisia,   hetwelk   Du   Cange   

in   zijn   woordenboek   uitlegt:    bosch   met   haag   of   klein   hout   omringd.   
Hiervan   komt   ook   het   woord    Hessie ,   gehucht   onder   Moll,   aan   Ezaart   palende”.   
  

“Ervaren   mannen   in   dit   vak   zeggen   dat   men   met   recht   mag   houden   staan   
dat    Ezaart    geene   andere   beteekenis   heeft   dan   een    aart     of   grond   met   klein   hout     
bewastsen,   of   wel   een   uitgeroeid   kreupelbosch   aanduidt,   nu   in   bouwland     
herschapen.   

_   
  

Dit   gehucht   is   wel   gelegen:   voor   u,   zoo   verre   de   oogen   gaan,   is   een   open   
veld,   sedert   1878   doorsneden   door   de   ijzere   baan   van   Antwerpen   naar   Gladbach,   
en   bekroond,   rechts   door   den   hoogen   toren   van   Moll,   en   links   door   Odrada’s   
kerk   van   Milleghem.   

Zes   windmolens   schijnen   in   de   ronde   wacht   te   houden   om   aan   elkander   het   
noodig   voedsel   voor   hunne   maalstenen   te   betwisten.   

Achter,   een   uitgestrekte   vallei,   langs   waar   de   Neeth   al   kronkelend   zijne   
snelle   waters   rolt,   en   eene   menigte   van   visschen   teelt.   

De   beemden,   rijk   aan   gras   en   turf,   zijn   allen   omzet   met   elsen   hout,   dat   op   
dien   moerasgrond   weelderig   en   in   overvloed   groeit.   

Indien   ginder   ver   boven   de   weiden   de   mastboomen   der    Vosbergen    hunne   
donkere   groene   kruin   niet   verhieve,   zou    men   niet   kunnen   gelooven   hier   in   de   
dorre   Kempen   te   zijn.”   

  
  
  

(1)   Ezaart   09   10   1840   –   Bogaarden   16   02   1895.   
  



2   De   Feestcommissie   Ezaart   -   Hessie.   
  

Gedurende   de   jaren   1940-1945   werd   Ezaart   en   zijn   bevolking   niet   
gespaard   van   het   leed   dat   een   oorlog   met   zich   meebrengt.     

De   overwegend   agrarische   en   arbeidersbevolking   had   het   niet   
gemakkelijk   om   deze   periode   door   te   komen   en   de   kost   te   verdienen   voor   hun   
meestal   grote   gezinnen.     

De   brand   van   zaterdag   25   04   1942   en   het   optreden   van   de   gestapo   tijdens   
WO   II   deden   daar   nog   een   schepke   bovenop   .   Alleen   door   hard   labeur   op   ‘t   
veld,   in   de   koolmijn   of   in   de   fabriek   konden   ze   het   hoofd   juist   boven   water   
houden.   

Na   vier   jaren   bezetting   was   de   druk   op   de   ketel   zeer   groot   en   dat   begreep   
de   toenmalige   pastoor   Nuyts   zeer   goed.   Hij   kende   zijn   parochianen   vanuit   de   
jaren   34-36,   wanneer   hij   samen   met   hen   een   kerk   bouwde.   Hij    wist   dat   ze   
nood   hadden   om   flink   stoom   af   te   blazen   en   stimuleerde   dan   ook   elk   initiatief   
dat   hiertoe   kon   bijdragen.     

Vanaf   1946   explodeerde   dat   en   er   werd   
prompt   een   muziekmaatschappij   gesticht   
(20   06   1946).     
Een   gouden   huwelijksjubileum   in   
hetzelfde   jaar,    gekend   als   “ de   jubilé   van   
Rikus   Vos    “(Jozef   Heylen)   was   een   
andere   gelegenheid   tot   vieren.   Dit   werd   
met   stoet   en   bals   in   de   cafés   van   Ezaart   
zo   groots   opgevat   dat   er   een   

“Feestcommissie”   nodig   was.   Die   
werd   dan   ook   stante   pede   
opgericht.   

Het   hield   niet   op.   Ezaart   moest   
een   onafhankelijke   parochie   worden   
in   plaats   van   een   kapelanij   van   Mol.   
Dat   gebeurde   in1947.     

  
God   zag   dat   het   goed   was,   

want   dat   alles   bloeit   nu   nog.   
  
  
  

We   zouden   tekort   doen   aan   de   medestichter   “Meester   André   Van   Elsen”   
als   we   hemzelf   de   geschiedenis   van   de   Feestcommissie   niet   zelf   zouden   laten   
vertellen.   

Achteraan   brengen   we   de   nodige   aanvullingen   van   feiten   die   na   zijn   
verhaal   (en   na   zijn   overlijden   op   4   mei   1996)   hebben   plaats   gehad.   

  
  
  



3   Toespraak   gehouden   door   meester   André   Van   Elsen.   
(voorjaar   1990)     

  
“Beste   vrienden,   
  

Hierbij   vindt   u   in   vogelvlucht   of   misschien   nog   beter   uitgedrukt,   in   een     
notendop   samengebundeld:   

“De   Geschiedenis   van   de   Feestcommissie   Ezaart   –   Hessie”   

  
Vooreerst   weze   aangestipt,   dat   onze   Feestcommissie   onbetwistbaar   onder   

een   voordelig   gesternte   werd   opgestart.     
Inderdaad,   zij   zag   het   levenslicht   in   1946.   Dus   bij   het   beëindiging   van     
Wereldoorlog   II.   
Iedereen   herademde   en   was   in   feeststemming,   na   deze   4   jaar   durende     

oorlogsmiserie!   
Toch   was   hiermee   de   feestvreugde   nog   niet   uitgedoofd.   Want   als   spoedig   

kwam   een   nieuwe   viering   om   het   hoekje   kijken.     
Wij   bedoelen   ons   1 ste    optreden,   en   stoet   en   praal,   bij   de   Gouden   

Jubileumviering   van   de   echtelingen   “Jozef   Heylen   –   Regina   Molenberghs”    op   
zondag   8   september   1946.   De   goede   sfeer   was   er   dus   zeer   duidelijk!   
  

  
    

Te   meer   omdat   de   pas   gestichte   St.-Willebrordus-Harmonie,   voor   de     
1 ste    maal   op   
straat   kwam,   
om   deze   
viering   
muzikale   
luister   bij   te   
brengen.   



Dit   gezegd   zijnde,   zouden   wij   toch   wel   even   melding   willen   maken,   van   
onze   opeenvolgende   voorzittters   en   sekretarissen.   

Als   1 ste    en   uiteraard   onze   “stichtingsvoorzitter”   vernoemen   we   wijlen      Fons   
Gerinckx,   die   werkelijk   zijn   sporen   verdiende   bij   de   geboorte   van   onze   
vereniging.   Onze   beste   dank   hiervoor.   

Zijn   opvolger   als   2    de    voorzitter,   werd   onze   goed   vriend   wijlen   Jef   Schaevers,   
gewaardeerd   om   zijn   stiptheid,   en   zijn   doordrijvende   persoonlijkheid.         We   
mochten   vrijlang   van   zijn   voorbeeldige   werking   genieten   t.t.z.   vanaf           1958   
tot   1983.   Ook   onze   beste   dank   voor   deze   lange   voorbeeldige   werking!   

En   tenslotte   als   3    de    voorzitter   in   de   reeks,   fungeert   nog   op   dit   ogenblik,   onze   
aller   goede   vriend   Charel   Verhoeven,   gekend   om   zijn   onvermoeibare   inzet,   niet   
enkel   in   onze   vereniging,   maar   ook   nog   bij   talrijke   andere   zeer   nuttige   Ezaartse   
verenigingen   en   dit   alles   ondanks   zijn   reeds   gevorderde   ouderdom.   Ga   zo   voort   
Charel   en   intussen   wensen   wij   U   een   hartelijk   proficiat!   

  
De   rij   der   sekretarissen   zal   vlug   overlopen   zijn.   Er   zijn   er   slechts   twee   

geweest.   Als   1 ste    sekretaris   vernoem   ik   mezelf.   Ik   nam   deze   taak   op   mij   vanaf   de   
stichting   in   1946   tot   ik   er   mee   stopte   in   1983.   

Guido   Geboers,   de   tegenwoordige   secretaris,   volgde   mij   op.   Vanaf   het   eerste   
ogenblik   ontpopte   hij   zich   als   een   noeste   werker,   die   van   aanpakken    wist.     
Hij   stelde   zich   meteen   in   verbinding   met   onze   verschillende   verenigingen.     
Samen   met   hen   bereikte   hij   prachtige   resultaten   ten   bate   van   onze   gemeenschap!   

  
Nog   vers   in   ons   geheugen   ligt,   de   op   zijn   initiatief   aangepakte   en   zeer   

geslaagde   “1 ste    tentoonstelling”   die   Ezaart   ooit   gekend   had.   Zij   verliep   voor   een   
groot   deel   in   onze   grote   kapel,   in   de   herfst   van   1988   met   als   thema   
“Ezaart   zoals   het   groeide”.   

Het   thema   werd   in   3   facetten   weergegeven:     
  
a) De   parochie   “Geografisch   

en   Geologisch”   gezien.   
b) Ons   dorp   op   “Taal   en   

Historisch”   gebied.   
c) Onze   Historische   

gebouwen.   
  

  
Dit   vergde   natuurlijk   een   zeer   moeilijke,   lang   gerekte   voorbereiding,   

maar   Guido   beschikte   hiertoe   over   een   goed   stel   medewerkers,   die   van   wanten   
wisten.   De   tentoonstelling   zelf   was   prachtig   weergegeven   en   loonde   zeker   de   
moeite.   Het   werd   een   groot   succes   over   gans   de   lijn.     

    



Ook   voor   dit   jaar   is   op   21-   22   en   
23   sept.   1990   dus   een    2 ste   

tentoonstelling   gepland   me   als   
opgave   “De   Kunstprestaties   van   
onze   ingezetenen”   en   ditmaal   in   
onze   mooi   “Gerestaureerde   
Grote   Kapel”.   
  

In   de   volgende   rubriek   zouden   wij   het   graag   hebben   over   de   verwezenlijkheden,   
van   onze   oudgedienden   uit   de   periode   1946   tot   1983.   

De   oude   garde   in   actie   dus!     
In   1948   kwamen   wij   tot   de   overtuiging,   dat   het   aloude   Kempens   gebruik   

“Meiboomplantingen   in   de   Kempen”   moest   heropgenomen   worden.   Wij   voegden   
de   daad   bij   het   woord   en   sindsdien   prijkt   hij   onafgebroken   elk   jaar   vòòr   ons   Klein   
Kapelletje.     
  

  
Natuurlijk   bleven   wij   ook   nooit   achterwegen,   voor   hulp   en   steun   bij   

vieringen   van   onze   talrijke   “Huwelijksjubilarissen”   Eén   uitblinker   in   deze   groep,   
is   zeker   noemenswaardig.   Ik   bedoel   het   echtpaar   “August   Delaet   –   Melanie     
Verhoeven”   dat   op   5   mei   1976   een   zeer   uitzonderlijke   “Briljante   Jubilee”   (65   j.)   
kon   vieren.   Tot   op   heden   een   ongebroken   record!   
  

Ook   zijn   wij   reeds   vroeg   begonnen   met   het   opstellen   van   onze   jaarlijkse   
“Feestkalender”.   Dit   om   zoveel   mogelijk   het   samenvallen   van   twee   feestvieringen   
op   dezelfde   dag   uit   te   schakelen.   

  
Ongetwijfeld   moesten   onze   “Zieleherders”   beslist   aan   de   beurt   komen.   Zo   

werd   in   1947   onze   Kapelaan   E.H.   Nuyts,   als   1 ste    Ezaartse   pastoor   plechtig   
ingehuldigd   op   9   november   1947.   

En   op   19   oktober   1958   werd   E.H.   Vloemans,   onze   2 de    pastoor    onder   grote   
belangstelling   bij   ons   ingeburgerd.     

Verder   nog   op   30   november   1958   werd   onze   onderpastoor   E.H.   Van   Reydt,   
onder   grote   Ezaartse   belangstelling,   als   pastoor   te   Grazen   aangesteld.     



Ook   onze   dorpsgenoot   E.H.   Jan   Dekoninck,   droeg   hier   in   onze   kerk,   op   15   
juli   1962   zijn   “Eremis”   op.   

En   onze   op   rust   gestelde   priester   “E.H.   Van   Genechten”   vierde   hier   bij   ons   
zijn   “Gouden   Priesterjubileum”   op   26   dec.   1981.   

  
  

In   1964   werd   door   ons   medehulpen   voor   het   samenbrengen   van   een   
“Steunfonds   Boons   Ferdinant”   die   bij   het   boomsnoeien   een   noodlottige   val   deed,   
waarbij   het   een   blijvende   invaliditeit   opliep.   

  
En   zaterdag   6   mei   1972   betekende   voor   onze   grote   

kapel,   een   mijlpaal   in   haar   geschiedenis.   Die   dag   werd   een   
sterkte   “Lichtbron”   in   werking   gesteld,   die   ons   aloude   
monument   ’s   avond   en   snachts   in   lichterlaaie   stelde.     

  
Maar   het   meest   in   ’t   oogspringend   “Hoogtepunt”   in   

de   rij   van   onze   feestvieringen   in   die   tijd,   was   wel   21   
februari   1970   bij   de   unieke   viering   van   onze   1 ste    100   jarige   
“Anneke   Van   Ginneken”.   

  
Bij   onze   menigvuldige   vieringen,   werden   ook   onze   “Sportvedetten”   niet   vergeten.   

    
Op   7   aug.   1970   werd   “Vic   Peeters”   als   
“Belgisch   Kampioen   Liefhebbers”   druk   
gevierd.   
En   tussen   1977   en   1983   werd   “François   
Monten”   minstens   7   maal   als   “Belgisch     
Kampioen   Rallycross”   in   de   bloempjes   gezet.   
  

  
Wij   willen   nu   de   reeks   eindigen,   spijtig   
genoeg   met   een   rampzalig   gebeuren   in   
verband   met   ons   “Lieve   Vrouw     
Kapelleke”.   In   de   nacht   van   Sinksen   
1971   werd   ons   kapelleke,   door   een   auto   
totaal   ingebeukt.   Maar   op   2 de   
Sinksendag   werd   er   spontaan,   met   man   
en   macht   geprobeerd   om   het   weer   
overeind   te   brengen.   Maar   helaas...   door   



de   dienst   “Bruggen   en   Wegen”   werd   er   spoedig   al   verbod   gegeven.   Als   bij   
wonder   werden   het   “Piëtabeeld”   en   de   meiboom   gespaard.   
  

Vier   jaar   later   op   3   mei   1975   werd   ons   nieuw   kapelleke,   officieel   
ingehuldigd   en   ingezegend.   Eind   goed   alles   goed   dus!   
  

  
Beste   vrienden,   tot   slot   van   dit   betoog,   houd   ik   er   sterk   aan,   onze   ijvervolle   

leden   van   heden   en   uit    het   verleden   van   harte   te   danken   voor   hun   grote   inzet   en  
bereidheid,   in   de   schoot   van   onze   vereniging.   Velen   onder   hen   zijn   helaas   reeds   
heengegaan,   maar   onze   dankbaarheid   blijft   hen   vergezellen!   

  
Denk   nu   niet   Beste   Vrienden,   dat   hiermede   onze   taak   is   afgedaan,   neen   we   

zijn   nog   niet   aan   de   eindmeet....   De   hedendaagse   leidingsploeg   “Verhoeven   –     
Geboers”   had   vast   en   zeker   nog   rake   pijlen   op   haar   boog.   En   inderdaad   een   nieuw   
uniek   feit   in   onze   geschiedenis,   was   geboren!     

“Sus   Luyten”   een   rasechte   
Ezaartenaar,   behaalde   voor   
onze   geemeenschap   het   
“Primeurschap”   aller   
tijden,   door   zijn   benoeming   
tot   Burgemeester   van   de     
gemeente   Mol.   Onze   
feestc.   kreeg   dus   een   hele   
boel   werk,   want   op   27   juni   
1983   werd   de   nieuwe   
burgervader,   hier   bij   ons   
stoetsgewijze   en   onder   
grote   belangstelling   
ingehuldigd.   

  
En   intussen,   beste   vrienden,   tikte   het   “levensklokje”   bij   ieder   van   ons,   met   

vaste   regelmaat   rustig   verder.   Ook   onze   zieleherder   E.H.   Vloemans,   was   aan   deze   
wet   onderworpen.   Want   sinds   zijn   aanstelling   bij   ons   in   1958   verliepen   reeds   25   
jaar.   Deze   “Zilveren   Priesterjubilee”   werd   in   onze   parochie   op   waardige   wijze,   
plechtig   en   toch   intiem   op   18   dec.   1983   gevierd.   

  
Wij   willen   er   ook   nog   op   wijzen,   dat   het   
oorspronkelijk   prachtig   “Piëtabeeld   uit   ons   klein     
kapelletje,   wegens   de   grote   gevaren   die   het     
omringde,   veilig   werd   opgeborgen.   Maar   door     
toedoen   van   onze   vereniging,   werd   in   mei   1988   een   
prachtige   reproductie   er   van   in   ons   kapelletje     
geplaatst.   
  
  



  
In   telegramstijl   vermelden   wij   ondermeer   nog,   dat   b.v.   op   17   december   

1983   en   op   16   dec.   1984,   de   feestc.   “Kerstconcerten”   plande   in   onze   kerk.     
En   op   19   april   1986   organiseerde   “Radio   Mol”   een   kwis,   die   door   Ezaart   werd   
gewonnen.     
In   mei   1986   werd   het   Lieve   Heer   beeld   in   Ezaart   langs   de   hoofdbaan,   zeer   fijn   in   
de   verf   gezet.   En   september   1986   bracht   de   vernieuwing   van   het   kapelletje   aan   
Charel   van   Toon.     
Het   50   jarig   bestaan   van   de   Sint   Willebrorduskerk,   werd   in   dec.   1986   herdacht.   
En   in   mei   1987   werd   er   onder   medewerking   van   “de   televisie”   een   “lindeboom”   
geplant   op   de   plaats   waar   vroeger   ons   Kl.   Kapelleke   stond.   

Met   deze   mooie   aanvullingen   “prestaties”   van   onze   befaamde   hedendaagse   
leidersgroep   “Verhoeven   –   Geboers”   willen   we   dan   ook   in   schoonheid   afsluiten.   

  
  

  
  
  

  



4   Aanvullingen   bij   de   toespraak   van   meester   Van   Elsen .  
 door   Guido   Geboers   e.a .     

(1998)   
  
  

Als   anekdote   kan   hier   worden   verteld   dat   de   feestcommissie   financieel   
teerde   op   de   opbrengsten   van   de   viering   van   “ het   gouden   huwelijksjubileum   
van   Rikus   Vos ”   in   1946   en   dit   tot   de   jaren   tachtig.     

  
Toen   zag   het   “klein   meesterke”   de   bodem   van   zijn   sigarenkistje   en   moest   

er   iets   gebeuren,   wilde   de   commissie   verder   zetelen.   Enkele   jonge   krachten   
werden   aangesproken   en   sprongen   toe   in   1981.Het   waren   Theo   Verhoeven,   
Louis   Vanhees,   Guido   Geboers,   Gaston   Vanspringel,   Roger   Claes.     
Enkele   zettersprijskampen   waarin   Gaston   en   Roger   ervaring   hadden,   maakten   
de   kas   terug   wat   gezonder   en   de   “meester”   terug   wat   geruster.   
De   “meester”   noemde   het   de   nieuwe   feestcommissie.   

  
De   traditionele   activiteiten   werden   veilig   gesteld   en   nieuwe   eigen   

activiteiten   werden   georganiseerd,   zoals   blijkt   uit   het   voorgaand   verhaal   van   
meester   Van   Elsen   en   wat   volgt.   

  
Nog   steeds   jaarlijks   terugkerende   activiteiten   zijn   de   meiboomplanting   

begin   mei,   daags   voor   Ezaartkermis,   aan   het   klein   kapelleke   en   het   
samenstellen   van   de   feestkalender.   

  
Huwelijksjubilea   gaan   niet   onopgemerkt   voorbij   en   de   jubilarissen   

worden   bedacht   met   een   attentie   en   zo   nodig   wordt   de   kerkingang   voor   de   
dankmis   versierd.   Hieraan   helpen   oude   getrouwen   mee   zoals   Alouis   
Luysterborg,   Jef   Schepens,   Rik   Beyens,   Jos   Van   Hoof.   

  
Bij   overlijdens   van   leden   van   de   feestcommissie   betuigt   men   de   

christelijke   deelneming   door   aanwezigheid   van   het   bestuur   bij   de   begrafenis   en   
met   een   kroon   voor   het   graf.   

  
Na   het   ontdekken   van   een    notariële   akte   
houdende   de   “Mulgracht”    verleden   op   
datum   van   09   07   1633   voor    notaris   Matthys   
Van   Hove   uit   Geel   voor   Anna   Seyen   en   
anderen,   nam   de   feestcommissie   het   
initiatief   om   deze   oude   schans   (schuiloord)   
van   de   Hessie   via   een   studie   van   de   
geboorde   grondstalen,   de   juiste   ligging   in   
kaart   te   brengen.   



  
  

Sinds   1985   bestond   bij   de   feestcommissie   de   idee   voor   restauratie   van   de   
St.-Willibrordus-kapel.   Het   werd   in   samenwerking   met   de   Gemeente   Mol,   
Dienst   Cultuur   en   Openbare   Werken,   een   tienjarige   strijd   die   in   1996   
resulteerde   in   een   definitieve   redding   en   restauratie   van   het   gebouw.   Om   tot   dit   
resultaat   te   komen   programmeerde   de   feestcommissie   verschillende   activiteiten   
die   we   in   de   kapel   lieten   doorgaan   om   de   overheid   aan   te   tonen   en   te   
overtuigen   dat   het   gebouw   nuttig   kan   aangewend   worden   voor   culturele   
activiteiten.:     

    
 In   1988:   Tentoonstelling   “Ezaart   zoals   het   
groeide”.   
In   1990    Tentoonstelling   “Kunstenaars   van  
Ezaart”     
waaruit   kunstkring   Cycloon   is   ontsproten.   
In   1993    Tentoonstelling   “Retrospectieve   
van   Werken   van   Tistje   Delsupehe”.     
  

In   1996:   Kapelfeesten   “300   jaar     
         St.-Willibrorduskapel”   met   de   
tentoonstelling   van   “Oude   Ezaartse   kerk-   en   
kapelschatten”   
Telkens   werd   een   degelijke   begeleidende   

brochure   geschreven   die   nog   in   beperkt   aantal   beschikbaar   is.   
  

In   1997:   Oprichting   van   de   v.z.w.     
“Vrienden   van   de   Sint-Willibrorduskapel   Mol-Ezaart”.   

  
 In   1998   :   Boerenkrijgfeesten   met   filmprojecties   en   
begeleidende   commentaren.   

    
Naar   de   parochie   toe   heeft   de   feestcommissie   

zich   nog   verder   ingezet:   
In   1992:   Viering   gouden   priesterjubileum   van     

E.H.   Ooms   en   E.H.   Pastoor   Vloemans.   
In   1993    Afscheid   van   Pastoor   Vloemans,   tweede   
pastoor   van   Ezaart.   
In   1993    Plechtige   inhaling   E.H.   Pastoor   Vic   
Mangelschots,   derde   Ezaartse   pastoor     
  
  
  



    
Naar   het   dorp   toe   is   de   feestcommissie   steeds   
attent   naar   kampioenenvieringen   toe   en   bij   
speciale   vieringen   zoals   de   viering   van   de   “eerste   
Ezaartse   Burgemeester   Sus   Luyten”   en   meer   
recent   in   1998   de   viering   van   Miss   België   Tanja   
Dexters   uit   de   St.-Willebrordusstraat.   

  
Het   Boek   over   Ezaart   is   eveneens   een   initiatief   
van   de   feestcommissie   Ezaart-Hessie   in   
samenwerking   met   Kamer   voor   Heemkunde   te   
Mol.   
  

  In   1995   na   het   overlijden   van   voorzitter   
Karel   Verhoeven   nam   zijn   zoon   Theo   zijn   taak   
over.   
  

  
De   feestcommissie   wordt   als   overkoepelend   

orgaan   van   de   Ezaartse   verenigingen,   bij   
activiteiten   die   buiten   de   interessesfeer   vallen   van   
de   individuele   vereniging,   beschouwd.   Ze   kan   
aldus   dan   ook   een   beroep   doen   op   de   medewerking   
van   hen   bij   vieringen   of   activiteiten   die   gans   het   dorp   aanbelangen.   De  
samenstelling   van   de   jaarlijkse   feestkalender   is   daarvan   een   essentieel   element,   
zodat   de   activiteiten   van   meer   dan   25   verenigingen   in   Ezaart   meestal   goed   
getimed   kunnen   worden.     
Het   bestuur   hoopt   dat   deze   samenwerking   kan   blijven   bestaan.   
  

De   meiboom   wordt   ieder   jaar   aan   de   grote   kapel   opgemaakt   en   dan   in   stoet   
naar   het   klein   kapelleke   gedragen   om   daar   te   worden   opgericht.   
Wij   kunnen   reeds   decennia   lang   rekenen   op   de   sterke   schouders   van   Marc   
Dekoninck   en   Johnny   Noels-Caeyers   die   de   boom   respectievelijk   voor   het   34 ste   
jaar   (33 ste    keer)   en   29 ste    jaar   (28 ste    keer)   getorst   hebben.   
  

  
  

    
  
  

    



5.   Toespraak   gehouden   door   Guido   Geboers   aanleiding   van   60   jaar     
 hernieuwde   meiboomplanting.   
  

“Beste   mensen   van   Ezaart.   
  

Meiboomplanting   3   mei   2008.   
  

Het   is   dit   jaar   60   jaar   geleden   dat   Ezaart   opnieuw   aanknoopte    met   een   
vroeger   bestaande   eeuwenoude   traditie   van   de   meiboomplanting.   

Het   was   meester   André   Van   Elsen,   
overgrootvader   van   ex   miss-Belgie   An   Van   
Elsen,   die   in   1946   met   de   idee   op   de   proppen   
kwam.   Ik   laat   de   meesters   zelf   even   aan   het   
woord   vanuit   zijn   nota’s   en   geschriften.   
  

“Wanneer   na   de   bevrijding   van   de   oorlog   
1940-   1944   het   dorpsleven   terug   in   zijn     
normale   plooi   viel,   werd   naar   aanleiding   van   

het   50-jarig   huwelijksjubileum   van   Jozef   Heylen   (Rikus   Vos)   –   Regina   
Molenbergs   de   Ezaartse   Feestcommissie   opgericht   om   de   viering   van   dat   feest   in   
goede   banen   te   leiden.   Een   fantastische   en   uitgebreide   stoet   trok   uit   op   8   
september   1946,   begeleid   door   de   muziekmaatschappij.   Deze   was   ook   pas   
opgericht   op   20   juni   1946   als   voorzetting   van   de   zangmaatschappij   de   
Bergenzonen   (1908).   

Eén   van   de   opvallendste   verwezenlijkingen   in   de   stoet   was   het   op   ware   
grootte   nagemaakte   klein   kapelleke.   Op   de   voorgrond   van   de   wagen   zaten   in   
bidhouding   enkele   kinderen   rond   een   prachtig   versierd   
klein-meiboompje.   

Dit   tafereel   bracht   mij   (meester   Van   Elsen)   op   het   idee,   
om   als   jaarlijkse   inzet   van   de   meimaand   en   Ezaart   kermis,   
vóór   het   Kleine   Kapelleke   een   hoge   en   mooi   versierde   
meiboom   neer   te   planten.   Alhoewel   de   idee   in   Ezaart   en   bij   de   
Feestcommissie   in   goede   aarde   viel,   duurde   het   toch,   nog   tot   
1948   eer   plechtig   de   eerste   hedendaagse   meiboom   konden   
planten,   na   een   onderbreking   van   93   jaar.”   

  
Gaan   we   echter   even   terug   naar   verleden   en   de   oorsprong   

van   de   meiboomplanting.   
  Het   planten   van   een   meiboom   was   een   heidens   

Kempisch   gebruik,   terug   te   brengen   tot   de   tijd   van   de   
Germanen   en   Franken    (   500   –   700   A.D.).   

Later,   met   de   intrede   van   het   christendom,   bleef   dit   
gebruik   gehandhaafd.   Vandaar   dat   het   inplanten   gebeurde   in   
de   omgeving   van   een   Maria-kapelleke.   



Geredelijk   kan   men   aannemen   dat   het   gebruik   in   Ezaart   tenminste   
teruggaat   tot   1511,   omdat   dit   de   datum   is   gebeiteld   in   het   piëtabeeld   dat   in   het   
kapelleke   stond.   

Het   was   bekend   dat   Ezaart   de   hoogste   meiboom   had   van   de   omgeving.   
Men   haalde   hiervoor   twee   heel,   heel   lange   bomen   uit   de   Postelse   bossen.   Deze   
werden   door   de   smid   met   ijzeren   banden   stevig   aan   elkaar   gemaakt.   De   boom   
werd   versierd   met   Spaans   groen   en   eierschalen   en   aarden   pijpjes,   wijzend   op   
vruchtbaarheid   bij   de   aanvang   van   de   lente   en   de   pijpjes   verwijzen   naar   de     
kermis.     

In   1854   werd   deze   hoge   meiboom   getroffen   door   een   
blikseminslag   en   spalkte    bijna   volledig   middendoor.     

Van   toen   af   werd   er   nog   alleen   een   klein   meiboompje   op   de   nok   
van   het   kapelleke   geplaatst   door   de   buren,   gebruik   dat   nog   steeds   in   ere   
gehouden   worden.   (Greta,   Mit   en   Staf   hebben   het   dit   jaar   weer   
verwezenlijkt.)   Dus   het   gebruik   is   in   feite   nooit   onderbroken   geweest.   
  

De   meiboomplanting   was   de   inzet   van   de   lente,   maar   ook   de     
inzet   van   Ezaartkermis   met   zijn   vermaarde   begankenis   en   meimarkt.     

  
In   1840   telde   Ezaart   zowat   250   zielen   en   50   huizen.   De   bevolking   won   zijn   

brood   deels   met   landbouw,   deels   bij   de   ambachten   die   de   lakenmakerij   betrof.     
Er   waren   in   het   dorp   nog   8   weefgetouwen   terwijl   men   in   de   andere   huizen   

werkte   om   de   wol   te   bereiden   en   met   de   hand   te   spinnen.    
De   lakenmakers   van   Ezaart   dreven   niet   alleen   handel   in   de   omgeving   maar   

zij   bevonden   zich   ieder   jaar   op   de   jaarmarkten   van   Duffel   en   Lier   waar   zij   acht   
tot   veertien   dagen   verbleven.   

  
De   jaarmarkt   van   Ezaart   had   zijn   ontstaan   en   
bloei   te   danken   aan   de   heilige   die   in   Ezaart   
vereerd   wordt:   niet   Sint-Willibrordus     
(viering   7   november)   maar   wel     
St.-Marculphus   of   Marcoen,   genezer   van   
kroep,   kinkhoest   en   allerlei   keelziekten.     
Telkenjare   hadden   er   drie   begankenissen   
plaats:     
  

   1   Mei   :   Sterfdag   van   Marcoen   
   7   juli   en   2   oktober   die   weggevallen   zijn.   
  

  
Op   de   markt   vond   men   alle   soorten   kramen:   gemaakte   kleren   en   geweven   

stoffen,   schoenen,   eetwaren,   snoeperijen.   De   liedjeszangers   wisten   de   mensen   te   
boeien   met   hun   liedjes   over   lugubere   moorden   en   andere   opspraak   makende  



gebeurtenissen.   De   liedjes   gingen   als   koekebroodjes   van   de   hand   en   werden   nog   
maanden   thuis   gezongen.   

De   vrijende   paartjes   gingen   bij   de   waarzegster   binnen,   nieuwsgierig   wat   de   
toekomst   brengen   zou.   

  
De   varkensmarkt   had   plaats   aan   de   
herberg   “   De   Ploeg”.   De   koe   en   
paardenmarkt   ter   hoogte   van   de   
pastorie.   

    
In   de   jaren   na   1948   bleef   ook   de   
traditie   van   de   meiboomplanting   niet   
gespaard   van   tegenslagen   en   andere     
gebeurtenissen:   
  

Het   klein   kapelleke   stond   vroeger   juist   op   de   splitsing   van   de   
St.-Willebrordusstraat   en   de   grote   baan.   In   1971   reed   een   auto   frontaal   in   op   ons   
klein   kapelleke   en   het   werd   omzeggens   totaal   verwoest.   Als   bij   wonder   werd   de   
meiboom   die   vóór   het   kapelleke   stond   niet   geraakt   en   werd   het   piëtabeeld   uit   
1511   ongeschonden   van   onder   het   puin   gehaald.   Een   mirakel   zei   men.   Men   
wilde   het   kapelleke   onmiddellijk   terug   opbouwen,   doch   de   overheid   greep   in.   
De   plaats   was   te   onveilig   na   het   aanleggen   van   de   grote   baan   naar   Geel.   Na   veel   
gelobby   en   discussie,   kreeg   men   de   toelating   tot   herbouwen   op   de   plaats   waar   
het   nu   staat.   De   werken   vingen   aan   op   25   maart   1975.   Op   3   mei   was   het   klaar.   

  
De   piëta   werd   daarna   bewaard   in   de   doopkapel   van   de   Ezaartse   kerk   en     

terug   in   het   kapelleke   geplaatst   op   3   mei   1975.   
Omwille   van   de   veiligheid   werd   echter   in   1984   door   de   gemeente   (vvv)   het   

beeld   overgebracht   naar   het   torenmuseum   van   de   grote   kerk   te   Mol.    
In   1988   werd   een   prachtigre   repliek   gemaakt   van   het   beeld.   
  

Een   ander   voorval   gebeurde   in   1966   waarbij   de   meiboom   benen   had   
gekregen.   

  
In   de   nacht   van   zaterdag   30   
april   op   zondag   1   mei   werd   de   
meiboom   voor   het   klein     
kapelleke   weggehaald   en   
neergeplaatst   voor   de   kerk,   
mooi   versierd   met   kokarde   in     
hartvorm   en   doorboord   met   
een     
cupido   pijltje,   met   
daaromheen   volgende   tekst:   



         “Europa   EEN   :   Larie   !!!!!   
    Eerst     :   Ezaart   EEN   !!”   
De   meiboom   bleef   daar   staan   tot   

na   de   kermis.   De   daders   verrasten   de   
leden   van   de   Feestcommissie   opnieuw   
als   op   woensdag   de   boom   weer   voor   
het   kapelleke   stond   met   de   tekst   “LEVE   
DE   VRIENDSCHAP”.   

Om   dit   gebeuren   te   begrijpen   
moest   men   echt   Ezaartenaar   zijn   maar   
had   alles   te   maken   met   het   opsplitsen   
van   het   dorp   in   twee   kampen   “   Ezaart   en   de   Bergen.     

Deze   volgens   mij   gelukte   maar   daarom   nog   niet   door   iedereen   gesmaakte   
studentengrap   was   dus   een   hint   van   de   Ezaartse   jeugd   aan   de   volwassenen   om   
het   ridicule   van   hun   houding   aan   de   kaak   te   stellen.   

  
Nog   kort   kan   ik   vermelden   dat   in   1946   de   meiboom   een   stellingpaal   was,   

gebruikt   voor   het   bouwen   van   de   kerk   in   1936.   Gift   Gebroeders   Heylen   alias   de   
Spînder.   Deze   paal   bleef   dienen   tot   1973   en   werd   vervangen   door   een   
aangekocht   exemplaar   bij   de   Firma   Sonck   uit   Antwerpen.   

  
De   versiering   van   de   meiboom   werd   in   1946   zo   getrouw   mogelijk   

nagemaakt   van   de   meiboom   uit   1854.   Eieren   werden   uitgeblazen   en   verzameld   
bij   bakker   Toine   Van   Roey,   het   Spaans   groen   werd   gesneden   in   de   tuin   van   de   
meester   en   de   pijpjes   kwamen   van   de   schietkramen   op   de   kermis.   

Meesters   Van   Elsen   schreef   nog:   In   een   les   over   milieustudie   vertelde   een   
van   de   leerlingen   dat   bij   hun   thuis   nog   een   deel   van   meiboom   uit   1854   dienst   
deed   als   nok   van   het   kiekenkot.   Het   was   bij   Nand   Verbruggen   (vader   van     
Marieke   van   de   pastoor   Vloemas).   De   meester   en   zijn   klas   trokken   op   onderzoek   
en   konden   dit   bevestigen.   

  
Aan   gans   Ezaart   nog   een   aangename   kermis.”   



6.   De   feestcommissie   in   de   21°   eeuw.   
  

Ondertussen   had   het   1°   boek   van   Ezaart   in   1996   zijn   100   st.   verjaardag   
gevierd   en   werd   er   naarstig   verder   gewerkt   aan   het   2°   boek   van   Ezaart.   
Hieromtrent   dateerde   de   startvergadering   reeds   van   14   02   1996.   

In   dit   kader   werd   er   zeer   ernstig   gespit   naar   de   nog   gekende   café’s   en     
herbergen   in   Ezaart   en   Hessie.   Wij   vonden   er,   zegge   en   schrijven,   28   
(achtentwintig)   en   volgens   ingewijden   ontbraken   er   nog   enkele,   a.u.b.   

Volgens   het   verslag   d.d.   01   10   2003   waren   alle   teksten   praktisch   klaar   op   
de   lay-out   met   foto’s   en   krantenknipsel   na.   De   eindmeet   was   in   ’t   zicht.   

Na   de   verkoop   van   het   boek   van   de   scouts   bleek   dat   het   aantal   verkochte   
exemplaren   duidelijk   onder   het   minimum   aantal   lag,   minimum   nodig   om   uit   de   
kosten   te   komen.   Wetende   dat   de   meeste   families   van   Ezaart   kinderen   bij   de   
scouts   hadden   en   hebben   was   dit   voor   de   feestcommissie   een   donderslag   bij     
heldere   hemel   en   werd   het   project   opgeschort.   Zo   zou   het   een   financiële   strop   
worden.   

In   het   laatste   verlag   (02   10   2006)   inzake   werd   hiervoor   geen   oplossing     
gevonden   zodat   de   teksten   intussen   stof   liggen   te   vergaren.   

  
Bijna   was   de   feestcommissie   het   verleerd   om   
sportkampioenen   te   vieren,   het   was   immers   
geleden   van   1986   toen   François   Monten   voor   de   
10 de    opeenvolgende   maal   Belgisch   kampioen   
rallycross   werd.     
Doch   in   2005   werd   dit   ruimschoots   goedgemaakt   
toen   een   delegatie   van   de   feestcommissie     
hartelijk   en   uitgebreid   werd   ontvangen   ten   huize   
Tom   Boonen   aan   de   Volmolenbaan   want   die   was   
net   in   Madrid   ...Tommeke,   Tommeke,   Tommeke...     

wereldkampioen   der   eliterenners   geworden.   
  

Ezaart,   Mols   cultureel   ambassadeur   2007.   Vanop   de   
zijlijn   keek   de   feestcommissie   vreugdevol   toe   hoe   een   
nieuwe   jeugdige   ploeg   enthousiastelingen   het   “Kerncomité   
Cultureel   Ambassadeurschap   Ezaart”   vormde.   Het   werd   
een   succes   over   de   hele   lijn   gedurende   het   ganse   jaar.   
Ezaart   slaagde   cum   laude   in   haar   opdracht   met   als   
orgelpunt   “Ezaart   in   Bloei”.   
  

En   wat   moest   gebeuren   gebeurde   op   18   02   2008   
onder   het   goedkeurend   oog   van   de   meeste   Ezaartse   
verenigingen,   de   feestcommissie   fuseerde   met   het   
kerncomité,   een   huwelijk   dat   tot   op   heden   prachtig   stand   
houdt.   Er   is   zelfs   meer,   die   toenmalige   jongelingen   zijn   
intussen   de   trekpaarden   van   de   feestcommissie   geworden.   



  
En   dat   die   paarden   trokken   zullen   we   
geweten   hebben.   Tijdens   het   jaar   na   het   
ambassadeurschap   ging   de   feestcommissie   
op   haar   elan   door   en   organiseerde   op   12   09   
2008   een   waar   molenfestival,   genaamd     
“Molenpop”,   en   dit   zonder   enige   
overheidssteun   ditmaal.   Een   schot   in   de   
roos.   

  
  

Om   onze   medeparochianen   nog   beter   Ezaart   en   Hessie   in   al   haar   fauna   en   
flora   te   leren   kennen   begon   de   feestcommissie,   met   vooral   Eddy   Cuyvers   als   
Brabands   trekpaard,   in   2013   een   reeks   van   voorjaars   dorpswandelingen   met     
enkele   leuke   opdrachten   en   een   soort   wedstrijd   onder   de   deelnemers   waarvan   de   
uitslag   dan   met   de   meiboomplanting   werd   bekend   gemaakt.   Vanaf   dat   moment   
werd   er   rond   de   meiboom   een   openlucht   activiteit   met   zang,   dans   en   drank,     
georganiseerd.   
  

Op   04   01   2013   werd   deze   organisatie   
van   deze   dorpswandeling   tijdens   een   eerste   
erg   gesmaakte   nieuwjaarsreceptie   in   een   
tot   de   nok   gevulde   zaal   Ootello,   bekend   
gemaakt.   Om   de   leute   er   in   te   houden   werd   
de   sketch   “De   drie   Wijzen”   opgevoerd.   
Gelet   op   het   jaarlijks   stijgend   succes   
beloofde   dit   voor   de   toekomst.   

  
Het   was   in   2014   ruim   44   jaar   geleden   dat   we   de   100   jarige   Anneke   Van   

Ginneke   mochten   vieren.   Voor   het   vervolg   zorgde   een   nieuwe   kranige     
Ezaartenaar    Frans   -   Sus   -   Nuyts   uit   de   Oude   Molenstraat.   Hij   stond   er   zelfs   op   

zowel   in   Ginderbroek   als   in   Ezaart   
gevierd   te   worden.   En   alzo   zette   de   
feestcommissie   met   het   wijkcomité   
Ginderbroek   een     
coproductie   op.   Sus   werd   vanuit   het   
rusthuis   Ten   Hove   met   een   siertreintje   
naar   het   pleintje   in   Ginderbroek   gereden   
waar   de   Ezaartse   koninklijke   fanfare   hem   
muzikaal   in   de   bloemetjes   zette.   Daarna   
werd   Sus   in   stoet   naar   zaal   Ootello   
gebracht   om   daar   met   alle   egards   

overladen   te   worden.   
  



Tien   jaar   na   het   bijzonder   
gesmaakte   “Ezaart   Draait   2007”   
vierde   de   feestcommissie   haar   2°   
lustrum   inzake   met   “Ezaart   Rond   
2017”   

  
Aangemoedigd   door   de   paraatheid   en   vooral   door   het   aanstekelijk   

enthousiasme   van   zowel   alle   19   (negentien)   actieve   verenigingen   van   ons   dorp   
als   van   de   individuele   Ezaartse   muzikale   en   artistieke   talenten,   gingen   we   weer   
voor   een   ambitieus   programma.     

Op   Hemelvaartdag   25   mei   2017   
organiseerden   wij   aan   het   
scoutslokaal   een   “Sfeermarkt”   
waarbij   de   hoger   vermelde   19   
verenigingen   op   hun   eigen   
creatieve   manier   uitpakten   met   hun   
kernactiviteiten,   omkaderd   door   
Ezaarts   muzikaal   en   artistiek   talent.   
  

Op   vrijdag   26   mei   2017   kreeg   deze   
onvergetelijke   “Sfeermarkt”   een   vervolg   in   zaal   Ootello   met   Ezaart     
muzikaal   talent.   

  
Als   slok   op   de   borrel   konden   we   gedurende   

het   ganse   jaar   na   het   afwandelen   van   de   jaarlijkse   
fotozoektocht   zalig   genieten   van   ons   Ezaarts   
biertje   de   “Ezelstaart”.   
  

Om   alles   te   kaderen   werd   de   handzame   
brochure   “Ezaart   Rond”   uitgegeven   waarin   ook   
enkele   Ezaartse   notabelen   ten   voeten   uit   werden   
getekend.   

  
  
  
  
  
  

Na   zoveel   fel   gesmaakte   activiteiten   gedurende   de   laatste   jaren   dank   zij   de   
inzet   van   vele   enthousiaste   vrijwilligers   en   hun   partners,   was   het   wel   eens   tijd  
voor    een   “Dank   U   Wel”-   BBQ.     

  
  
  
  



  

  
En   zo   waren   we   dan   op   21   06   2019   allemaal   samen   in   ’t   scoutslokaal   voor   

een   uitgebreid   natje   en   een   heerlijk   droogje.   Het   duurde   niet   lang   of   de   sfeer   
sloeg   in   de   pan   en   we   bleven   nog   laat   en   slaapdronken   gelukkig   om   te   eindigen   
met   het   lied   van   Ezaart   onder   de   kundige   leiding   van   dirigent   Jan   Knaeps.   

  
Het   jaar   2020   zou   het   jaar   der   jaren   worden   met   zegge   en   schrijven   4   

(VIER)    honderd   jarigen   in   ons   dorp.   Alles   was   door   feestcommissie   tot   in   de   
puntjes   geregeld   en   georganiseerd   maar   dat   was   buiten   de   coronapandemie     
gerekend.   Geen   enkel   feest   kon   doorgaan   zelfs   niet   in   beperkte   familiekring.   

  
Toch   heeft   de   feestcommissie   niet   nagelaten   elke   eeuweling   te   verrassen   

met   een   prachtige   pentekening   van   henzelf    ontsproten   uit   de   kundige   handen   
van   Anke   Motmans,   dochter   van   de   voorzitter,   secretaris   en   penningmeester   ad   
interim   van   de   feestcommissie.   

  

  
Graag   vermelden   wij   hier   onze   kranige   Ezaartenaren   nl.   Gerard   Verborght   

(°16   03   1919);   Jeanne   Dom   (°27   03   1919)   Mina   Vanduffel   (°23   04   1919)   en   Jan   
Hooyberghs   (°20   06   1919).   
  

  
  
  



Onder   hetzelfde   covid-19-   gesternte   dienden   wij   in   mineur   het   gouden   
priesterjubileum   van   ZEH.   Vik   Mangelschots,   onze   geliefde   zieleherder,   te     
vieren   op   04   07   2020.   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Wat   we   zeker   niet   mogen   vergeten   zijn   de   jaarlijks   terugkerende   
activiteiten   van   de   feestcommissie   zoals   daar   zijn   de   meiboomplanting   bij   de   
aanvang   van   Ezaartkermis,   viering   van   de   jubilarissen,   opstellen   van   de   
feestkalender,   nieuwjaarsrecepties   met   aansluitende   dorpswandelingen   en   dit   
vanaf   2013.  

  
2021:   feestcommissie   viert   haar   albasten   jubileum   nl.   haar   75   jaar   bestaan   

waarbij   we   nu   al   van   de   gelegenheid   gebruikmaken   om   al   de   medewerkers   aan   
deze   viering   in   het   algemeen   en   het   kernteam   (Aerts   Luc,   Cuyvers   Eddy,     
Luysterborg     Eddy ,    Motmans   Marc,   Peeters   Susy   en    Vandeweyer   Viviane)   in   het   
bijzonder,   van   harte   proficiat   te   wensen   en   oprecht   dankbaar   zijn.   

  

  
  

Feestcommissie   2021.   Willy   Berghmans,   Jef   Vanlimbergen,   Leo   Vanhoof,   Marc   Quets,   Marc   
Motmans,   Eddy   Luysterborg,   Suzy   Peeters,   Jan   Knaeps,   Eddy   Cuyvers,   Guido   Vermeulen   



Feestcommissie   75   Jaar .   
Geschiedenis   

 Jaarlĳkse   activiteiten   en   chronologische   historiek .   

  

1   Jaarlĳkse   activiteiten   

1.1   Meiboomplantingen.   

1.2   Jubilarissen:   vieringen   50,   60   en   65   jaar   gehuwd.   

1.3   Feestkalender   opstellen;  

1.4   Nieuwjaarsrecepties   vanaf   2013   .   

1.5   Dorpswandelingen   (fotozoektocht)   vanaf   2013   .   

  

2   Chronologische   historiek .   

2.1 1946 Stichting   feestcommissie   (FC)   en   St.-Willibrordus   harmonie   (20   06   1946).   

2.2 08   09   1946 Eerste   activiteit   van   de    feestcommissie   (FC):     

Gouden   jubileum   Jozef   Heylen   (Rikes   Vos)   en   Regina   Molenberghs.   

2.3    1947 Ezaart   evolueert   van   kapelanie   naar   volwaardige   parochie.   

2.4 09   11   1947 ZEH.   Nuyts   wordt   in   Ezaart   als   onze   eerste   pastoor   plechting   ingehuldigd.   

2.5 01   05   1948 Eerste   hernieuwde   meiboomplanting.   

2.6    28   09   1958 Afscheidsviering   ZEH.   Nuyts.   

2.7 19   10 1958 Inhuldiging   van   onze   2°   pastoor   ZEH   Vloemans.   

2.8 30   11   1958 Onderpastoor   ZEH.   Van   Reydt   begeleid   naar   Grazen.   

2.9 15   07   1962 ZEH.   Dekoninck   draagt   zĳn   "Eremis"   op.   

2.10 1964 FC   richt   een   steunfonds   op   tvv.   Ferd.   Boons.   

2.11 01   05   1966 Meiboom   "Europa   Eén,   is   larie!   Eerst   Ezaart   Eén!"   

2.12 04   05 1966 Medestichter   en   ere-voorzitter   Alfons   Geerinckx   overlĳdt.   

2.13 21   02   1970 Anneke   Van   Ginneken   wordt   100   jaar.   

2.14 07   08   1970 Viering   Vik   Peeters,   Belgisch   kampioen   liefhebbers.   

2.15 08   05   1971 Viering   diamanten   (60   jaar)   jubileum   van   August   Delaet   en   Melanie   Verhoeven.   

2.16 29   05   1971 Origineel   klein   kapelleke    wordt   in   puin   gereden.   

2.17 31   05   1971 FC   tracht   tevergeefs   het   stuk   gereden   klein   kapelleke   te   herstellen.   

2.18 06   05   1972 Buitenverlichting   van   de   kapel   wordt   ontstoken.   

2.19 03   05   1975 Inhuldiging   nieuw   klein   kapelleke.   

2.20 05   05   1976 Viering   briljante   (65   jaar)   jubileum   van   August   Delaet   en   Melanie   Verhoeven.   

2.21 1977   -   1986 François   Monten   10   x   Belgisch   kampioen   rallycross.   

2.22 1981 De   eerste   verjonging   van   de   FC   zet   zich   door   met   o.a.Roger   Claes,   Guido   Geboers,   
Louis   Vanhees,   Gaston   Vanspringel,   Theo   Verhoeven,   en   anderen.   

2.23 29   08   1981 Mulgracht   opmeten   en   pedologisch   onderzoek.   

2.24 26   12    1981 ZEH.   Van   Genechten   viert   zĳn   gouden   priesterjubileum.   

2.25 1983 Meester   Van   Elsen   geeft   de   secretarisfakkel   door   aan   Guido   Geboers.   

2.26 01   06 1983 Medestichter   en   ere-voorzitter   Jozef   Schaevers   overlĳdt.   

2.27 17   06   1983 Sus   Luyten   ingehuldigd   als   eerste   burgemeester   uit   Ezaart.   

2.28    17   12   1983 Kerstconcert   in   de   kerk;   

2.29 18   12 1983 ZEH.   Vloemans   25   jaar   in   Ezaart.   

2.30    16   12   1984 Kerstconcert   in   de   kerk.   

2.31 1985 FC   ĳvert   voor   de   restauratie   van   de   St.-Willibrorduskapel;   

2.32    19   04   1986 FC   wint   de   kwis   van   Radio   Mol.   

2.33 03   05   1986 O.L.H.-beeld   aan   Ezaart   88   (fam.   Goelen)   wordt   prachtig   gerestaureerd.   

2.34       09   1986 Vernieuwing   kapelleke   aan   Ezaart   116   (fam.   Peetermans).   



2.35 18   11   1986 Ontwerp   en   financiering   marmeren   lezenaar   in   de   kerk.   

2.36 25   12   1986 Viering   50   jaar   kerk   in   Ezaart.   

2.37 02   05   1987 Meiboom-   +   lindeboomplanting   met   TV-opnamen.   

2.38 30   04   1988 Reproductie   van   de   piëtabeeld   wordt   in   het   klein   kapelleke   geplaatst.   

2.39 24   09   1988 Tentoonstelling   "Ezaart   zoals   het   groeide".   

2.40 21   09   1990 Tentoonstelling   "Kunstenaars   van   Ezaart".   

2.41    20   02    1991 Cycloon   ontspruit   uit   de   FC.   

2.42 01   08 1992 Viering   gouden   priesterjubileum   van   ZEH.   Ooms   en   ZEH.   Vloemans.   

2.43 28   02 1993 Afscheidsviering   van   ZEH.   Vloemans     

2.44 20   05   1993 Inhuldiging   van   ZEH.   Mangelschots.   

2.45 01   10 1993 Retrospectieve   van   de   werken   van   Tistje   Delsupehe.   

2.46    16   11   1994 Restauratie   schilderĳ   "Kerstmis"   van   Paula   Van   Rompa   -   Zenke.   

2.47 09   12   1994 Interview   met   meester   André   Van   Elsen.     

2.48 14   02 1995 Voorzitter   Karel   Verhoeven   overlĳdt     
en   zoon   Theo   neemt   het   voorzitterschap   over.   

2.49 09   07 1995 ZEH.   V.   Mangelschots   viert   25   j.   priesterjubileum.   

2.50 1996 Kapel   gerestaureerd.   

2.51 14   02   1996 2°   Boek   van   Ezaart,   1°   vergadering.   

2.52 26   03   1996 Viering   300   jaar   St.-Willibrorduskapel.  

2.53 09   05 1996 Medestichter   en   ere-secretaris   André   Van   Elsen   wordt   begraven.   

2.54 23   06   1996 Kon.   Fanfare   St.-Willibrordus   50   jaar.   

2.55    09   04   1997 FC   bereidt   oprichting   
van   de   vzw   Vrienden   van   de   St.-Willibrorduskapel   Mol-Ezaart   voor.   

2.56 29   05 1998 Viering   miss   België   Tania   Dexters.   

2.57 04   07   1998 Viering   200   jaar   Boerenkrĳg.   

2.58    04   01   2002 Herbergen   in   Ezaart,   oplĳsting.  

2.59    01   10   2003 2°   Boek   Ezaart,   samenvatting.   

2.60          10   2005 Viering   wereldkampioen   Tom   Boonen.   

2.61 01   10   2006 2°   Boek   van   Ezaart,   laatste   verslag.   

2.62 2007 Kerncomité   Cultureel   Ambassadeurschap   Ezaart   neem   het   initiatief   tot   
cultureel   ambassadeur   2007.   

2.63     18   02   2008 Kerncomité   Cultureel   Ambassadeurschap   Ezaart   fuseert   met   de   
feestcommissie.Voorzitter   Kris   Luyckx   en   secretaris   Danny   Wouters.   

2.64 29   02   2008 Ezaart   in   Bloei   (bis).   

2.65 03   05   2008 G.   Geboers   en   de   geschiedenis   van   de   FC,   toespraak:   60   jaar   meiboomplanting.   

2.66 12   09   2008 Ezaart   Draait   met   Molenpop.   

2.67 04   01   2013 Eerste   nieuwjaarsreceptie   +   "De   drie   Wĳzen"   +    Eerste   fotozoektocht.   

2.68 11   10   2014 Sus   Nuyts   100   jaar.   

2.69 25   05   2017 Ezaart   Rond.   

2.70 05   05   2018 Meiboomplanting:   70   jaar.   

2.71 21   06   2019 Dank   u   wel   BBQ.   

2.72 2020 De   viering   van   onze    honderd   jarigen   nl.   Gerard   Verborgt   (°16   03   1920);     
Jeanne   Dom   (°27   03   1920),   Mina   Vanduffel   (°23   04   1920),   
Jan   Hooyberghs   (°20   06   1920).   

2.73 04   07 2020 ZEH.   Mangelschots   viert   zĳn   gouden   priesterjubileum.     

2.74 11   06 2021 Viering   feestcommissie   75   jaar.   

vr.   Feestcommissie    Ezaart   -   Hessie.   
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