
OP - SINJOOR ONTDEKT TE NIEUWENRODE 
 

François Van der Jeught 
 
Op 11, 12 en 13 april 1992 werd een heem- en volkskundige tentoonstelling gehouden in de 
Gemeentelijke Basisschool aan de Evert Larockstraat te Kapelle-op-den-Bos, onder de titel: 
“Kapelle tijdens de eerste helft van de XXe eeuw.” 1  
 
De tentoonstelling was opgebouwd door de Heer Jules VAN DE VEN en enkele medewerkers, 
met honderden documenten en fotomateriaal uit het persoonlijk archief van diens broer, wijlen 
meester Hendrik VAN DE VEN.2 
 
Tijdens de opening van de tentoonstelling viel mij een kleine foto op, op het eerste zicht 
genomen in de jaren veertig, van een optocht waarbij een pop in de hoogte werd geworpen. 
Boven de foto stond vermeld: “OP-SINJOOR-Nieuwenrode” met daarnaast een fotokopie van 
de tekst van een Op-Sinjoorlied. 
 

 
                     
    1 Deze retrospectieve tentoonstelling was de derde en meteen de laatste in de rij: de eerste was georganiseerd 
door meester Van de Ven zelf in “Het jaar van het dorp” 1979, de tweede in 1989 door Jules Van de Ven. 
De tentoonstelling van april 1992 werd gehouden ter ere van wijlen meester Van de Ven en gekoppeld aan de 
beslissing op 14 oktober 1991 van de gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos om de nieuwe straat in de verkaveling 
Leiweg Hendrik Van de Venstraat te noemen. Er zal een gedenksteen opgericht worden, die reeds werd onthuld op 
de tentoonstelling, terwijl een borstbeeld zijn plaats zal vinden in de nieuwe gemeentelijke bibliotheek aan de 
Pastoriestraat. 

    2 Hendrik Corneel Van de Ven: geb. Kapelle-op-den-Bos, 14/3/1913. Hij was 36 jaar onderwijzer, auteur van 
onder andere de geschiedenis van Kapelle-op-den-Bos (bekroond met de Spaelantprijs in 1965), de geschiedenis 
van Ramsdonk, de levensschetsen van DOM Augustinus VERHAEGEN, kannunik Dr. Jaak MUYLDERMANS, de 
kunstschilders  Evert LAROCK, Jef DE CONINCK, en Constant PELLEGRIN. Hij was medewerker aan het 
heemkundig tijdschrift “'T VAARTLAND” en lid van talrijke verenigingen in Kapelle-op-den-Bos. Hij overleed te  
Kapelle-op-den-Bos op 27/4/1979. 
 

FOTO 1 



OP-SINJOOR ONTDEKT TE NIEUWENRODE 
François Van der Jeught 

 
 
 

 2 

 
 

 
 



OP-SINJOOR ONTDEKT TE NIEUWENRODE 
François Van der Jeught 

 
 
 

 3 

Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, vragen rezen. 
 
Het verbaasde en verraste mij dat ik als Mechelaar in mijn nieuwe gemeente Op-Sinjoor 
ontmoette en daarbij vernam dat door de inwoners van Nieuwenrode, gedurende vele jaren 
zelfs, een Op-Sinjoortocht werd gehouden. 
 
Alleszins waren de foto's en de tekst van het lied de aanzet om verdere opzoekingen te 
verrichten. 
 
Ik diende hierbij spoedig te constateren dat buiten de foto's die hier afgedrukt werden en de tekst 
van het lied, geen documenten over de vereniging “de Opsinjoren-Nieuwenrode” bewaard zijn: 
geen oprichtingsstatuten, geen ledenlijsten of wat dan ook.  
 
Alle informatie kon ik verkrijgen van de Heren Jules VAN DE VEN en August DELESTRé die 
blijkbaar door mijn betoonde interesse zelf door het onderwerp waren geboeid geraakt: zij 
gingen spontaan op informatietocht in hun kennissenkring en vergaarden zo tal van mondelinge 
getuigenissen. 
 
Zij maakten het tot stand komen van deze tekst dan ook zeer eenvoudig. Mijn dank hiervoor 
gaat naar beiden in het bijzonder, naar de Heren Albert VAN DEN BERGH en Jules 
EMMERECHTS maar ook naar de talrijke, mij niet bekende personen, die bereid waren in hun 
herinneringen te graven en zo hun bijdrage leverden. 
 
Tijdens mijn gesprekken met de Heren VAN DE VEN  en DELESTRé, is mij duidelijk gewor-
den dat zij zelf over Op-Sinjoor heel wat nieuwe zaken hadden opgestoken en soms - niet 
verwonderlijk - ook op tegenstrijdigheden waren gestuit. 
 
Zo is de oprichting of het ontstaan van de “Maatschappij “De Opsinjoren Nieuwenrode” al een 
duistere zaak. Zeker is dat heel de organisatie rond en met de Op-Sinjoor van Nieuwenrode op 
de historiek van de Mechelse Op-Sinjoor was geïnspireerd, zoals verder duidelijker zal worden.  
 
De eerste stichting van de “Maatschappij de Op-sinjoren Nieuwenrode” zou dateren van 
omstreeks 18503. Uit een andere bron kon vernomen worden dat de vereniging omstreeks de 
jaren 1875-1885 werd gesticht in de oude herberg van “De Grote” (VAN MUYLDER) op de 
Donkerenham, maar zeker is dat Jan Jozef MOORTGAT4, de oudst gekende voorzitter was. In 
                     
     3 Het verhaal gaat dat ooit een draagplaat van de Op-Sinjoren Nieuwenrode werd gevonden op de zolder van 
de herberg van Jaak VAN MUYLDER aan de Vaartdijk - en nog ergens zou bestaan - daterend van de eerste stich-
ting omstreeks 1850. 
In de herberg is dit alleszins niet meer: er was geopperd dat een gelijkaardige, maar veel grotere foto dan foto 1, 
bij DE MUYLDER werd bewaard. Opzoekingen waren echter zonder resultaat en van een draagplaat was geen 
spoor, zodat enkel kan voortgegaan worden op de overlevering. 

     4. MOORTGAT, Jan, Jozef  geb. Nieuwenrode 5/3/1881, huwde te Londerzeel op 28/4/1905 met ANDRIES, 
Maria Catharina  geb. Londerzeel 15/9/1879. Hij was landbouwer en woonde aanvankelijk aan de Vroonbaan, 1 te 
Nieuwenrode. Hij verhuisde in 1926 naar het toenmalige adres Paddegatstraat,7 te Nieuwenrode. Hier was eertijds 
een brouwerij gevestigd. Jan MOORTGAT hield er de herberg DE BONTE OS. Nu is er bakkerij NANCY gevestigd 
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de meeste gevallen wordt gezegd dat hij de stichter was van de “Op-Sinjoren - Nieuwenrode” en 
wel in 1903.  
 
De draagplaat van de groep, te zien op foto 2, is bewaard gebleven en vermeldt inderdaad dit 
jaartal.   
 

 
 
Alleszins ontstond door Jan Jozef MOORTGAT een duidelijke organisatie en groeide het aantal 
leden tot een vijfentwintigtal. Hij was uiteraard de voorzitter; daarnaast maakten een ondervoor-
zitter en een kassier deel uit van het bestuur, later kwam daar nog een schrijver bij. 
 
De Opsinjoren kwamen samen in de herberg en beenhouwerij van Jan Jozef MOORTGAT aan 
de Paddegatstraat. Hij werd later door zijn jongste zoon René 5 als voorzitter opgevolgd. 
 
Jef PARIJS (+) en Jef VAN LINT (+) maakten deel uit van het bestuur. Enkele bekende leden 
van de vereniging waren onder andere: Maurice MOORTGAT (+), Albert CLEYMANS, Frans 

                                                                
(Paddegatstraat, 85). 
 

     5. MOORTGAT, Cornelius, Rene, geb. Nieuwenrode dd. 30/10/1919, + 14/5/1992. 
Hij was gehuwd met Maria Elisabeth VERHELPEN en woonde te Nieuwenrode, Paddegatstraat, 85. Hij was er 
groothandelaar in vleeswaren. Zijn weduwe, die tal van inlichtingen verschafte, woont momenteel te Grimbergen/ 
Humbeek. 
 

FOTO 2 



OP-SINJOOR ONTDEKT TE NIEUWENRODE 
François Van der Jeught 

 
 
 

 5 

THIELEMANS (+), Frans DE BOECK, Frans ROBYNS (+), Albert VERBRUGGEN, Jacques 
DE MUYLDER, Gustaaf POTOMS (+), Frans VAN LINT, Pieter VAN DEN BROECK (+), 
Maurice en Frans VAN DEN BROECK, Staf SIEBENS (+) en Jan EMMERECHTS (+). 
 
De hoofdactiviteit van de vereniging was een rondgang door Nieuwenrode ter gelegenheid van 
het jaarlijks teerfeest, gehouden in december, in het lokaal van de voorzitter. 
 
's Morgens kwamen de leden hier bij elkaar om dan samen de H. Mis bij te wonen. Dan volgde 
een diner in het lokaal waarna in stoet de gemeente werd rondgegaan. Hierbij werden de twaalf-
tal herbergen bezocht, die eertijds Nieuwenrode rijk was. De leden trachtten tegen ongeveer 
16.00 uur aan de gemeenteschool toe te komen waar voor de kinderen een extra demonstratie 
Op-Sinjoorwerpen werd gegeven. 
 
Het was de gewoonte ter hoogte van elke herberg de Op-Sinjoor omhoog te werpen onder het 
zingen van het Op-Sinjoorlied. De leden werden hierbij begeleid door Albert VAN DEN 
BERGH met zijn accordeon (zie foto 3 - hij was toen 12 jaar).  
 
Hij had aan heel het gebeuren zeer goede herinneringen, want als jongste en muzikant van de 
groep kreeg hij van omstaanders chocolade toegestopt, zodat zijn zakken er van uitpuilden.  
 
Na de ommegang begon het eigenlijke teerfeest in het lokaal, gevolgd door een bal tot in de 
vroege uren.  
 
De deelnemers, vaak wel een zestigtal, dienden voor het diner zelf hun mes, vork en lepel mee 
te brengen. De maaltijd bestond klassiek uit soep met balletjes en soepvlees, gebraad met 
erwten, wortelen en aardappelen, gevolgd door koffie en gebak. Het bal werd muzikaal 
opgeluisterd door de accordeonmuziek van Albert VAN DEN BERGH. 
 
De Op-Sinjoren “teerden” niet alleen; zij gaven ook publieke dansavonden in de zaal “Bonte 
Os” bij Jozef MOORTGAT om hun kas te spijzen. Voor de muziek zorgden dan bijvoorbeeld 
de “Tyroliens” van Kapelle-op-den-Bos.  
 
In de dertiger jaren, toen de Op-Sinjoren een bloeiende vereniging was, bedroeg de toegang 2,50 
frs.; de dans was vrij, dit wil zeggen dat men hiervoor niet hoefde te betalen. Het was namelijk 
zo dat men per dans 10 centiemen betaalde die bij elk koppel, vóór elke dans, werd opgehaald. 
 
Buiten de jaarlijkse ommegang door de gemeente met het teerfeest als sluitstuk, waren er nog 
ommegangen ter gelegenheid van de viering van een 100-jarige, een 50-jarig huwelijksfeest, de 
deelneming aan de stoet ter gelegenheid van de aanstelling van E.P. Henricus L. ROUPPE VAN 
DE VOORDE als pastoor te Nieuwenrode, (foto 3 werd bij deze gelegenheid genomen), de 
inhuldiging van de beiaard te Meise op 10 juni 1951 (zie foto's 1 en 2) en andere. 
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Hierbij werd telkens de Op-Sinjoor meegenomen. 
Deze pop was een replica van de Mechelse Op-Sinjoor en was omstreeks 1900 vervaardigd in 
Mechelen bij een van de drie poppenmakers die Mechelen toen zou gekend hebben. Wie dit 
precies is geweest kon ik niet achterhalen. 
 
De pop, met dezelfde afmetingen als de echte Op-Sinjoor, gekleed met een rode vest en broek, 
een zwarte hoed, das en laarzen werd alleszins te Mechelen aangekocht door Jan Jozef 
MOORTGAT.  
 
Dat er al eens een ongelukje kon gebeuren tijdens het omhoogwerpen van de pop zal niemand 
verbazen: zo kwam de Op-Sinjoor eens terecht op de leidingen van de straatverlichting en bleef 
hij hangen, met een kortsluiting tot gevolg. Met behulp van ineengestoken vislijnen slaagde men 
erin de Op-Sinjoor uit zijn benarde situatie te bevrijden en kon hij heelhuids gered worden.  
 
Door het jarenlange niet onzachte gebruik diende men na de oorlog de Op-Sinjoor grondig op te 
lappen: zijn haardos werd vernieuwd, waarvoor men schapewol gebruikte; de moeder van 
Maurice VAN DEN BROECK, die een bekwame naaister was, voorzag de Op-Sinjoor van een 
gloednieuw pak versierd met goudkleurige tresjes en biesjes. 
 
Wat er met de pop uiteindelijk gebeurd is, nadat de Opsinjoren omstreeks 1960 ter ziele gingen 
is niet duidelijk geworden: volgens Frans VAN LINT (zijn echtgenote: Louise MOORTGAT 
(+) was een nicht van René) zou de pop, waaraan een been ontbreekt, nog bewaard zijn bij de 
weduwe van René MOORTGAT.  
 
Frans VAN LINT herinnert zich dat hij bij de verhuis van René MOORTGAT, inmiddels 20 
jaar geleden, van diens herberg te Nieuwenrode naar Humbeek, de pop en enkele attributen 
zoals de draagstoel en de -plaat mee vervoerde. 

FOTO 3 
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De weduwe MOORTGAT beweert echter dat de pop verdwenen is, maar wat er precies mee 
gebeurd is, kon zij niet meedelen. 
 
Voor de ommegang met de Op-Sinjoor, hadden de leden zich vóór de 2e Wereldoorlog 
uitgedost met een uniform: een witte broek, zwarte vest en een soort studentenpet van witte 
kleur met een zwarte klep en met in goudkleurige letters: “O.S.J”, (van Op-Sinjoor). De 
voorzitter had daarbij drie goudkleurige sterren, de ondervoorzitter, 2 dergelijke sterren op zijn 
pet.  
Dit uniform is te zien bij de leden op foto 3, waarvan er een aantal konden geïdentificeerd 
worden, maar verder meer hierover. 
 
Na 40-45 wijzigde het uniform in een rode pet, wit hemd, rode das, kaki broek en witte 
pantoffels, zoals te zien op foto's 1 en 2. De pet met in goudkleurige letters “O.S.J” en de drie 
goudkleurige sterren van de voorzitter, is bewaard gebleven.  
 
René MOORTGAT kocht voor zijn leden zes klaroenen, waarvan er, voor zover ons gekend, 
twee exemplaren bewaard zijn gebleven. 
Tijdens de optochten werd buiten de Op-Sinjoor het onvermijdelijke laken meegenomen om de 
pop af en toe in de hoogte te werpen. Dit laken van 2 bij 2 meter was vervaardigd uit witte 
baalkatoen, aan de randen versterkt met een dikke sisalkoord en omzoomd met broderie. 
 
De vier hoeken waren versierd met zelfgemaakte wollen kwasten van 10 cm lengte in de 
Belgische driekleuren. Het laken werd door acht man gedragen. 
 
Naast dit attribuut was er de “drapeau”, of draagplaat met de naam “De Opsinjoren” zoals te 
zien is op foto 1 en dat vooraan in de optocht werd meegedragen. 
 
Op de voorzijde, op een blauwe achtergrond en omzoomd met de Belgische driekleur, staat in 
zwart en geel: “1903” en “DE OP SINJOREN”; op de keerzijde, eveneens op een blauwe 
achtergrond en omzoomd met zwart en geel, staat in het midden een zwarte leeuw op gele 
achtergrond en in zwart en gele letters: “NIEUWENRODE”.  
 
De plaat is gehecht op een twee meter lange, blauwgeschilderde stok. Onderaan is de Belgische 
driekleur schuin aangebracht. 
   
Dan was er nog de Op-Sinjoortroon, dat een houten bakje was van 30 bij 30 cm en ongeveer 
even hoog, gemonteerd op een stok van ongeveer 2 meter lengte.  
 
Deze troon werd gedragen door de man die de werpers van de pop voorafging (zie foto 2). 
 
Tenslotte werd door twee leden een sabel meegenomen, waarvan één afkomstig was van een 
politieagent van Vilvoorde: zij flankeerden de groep met getrokken wapen om de Op-Sinjoor te 
“beschermen”. 
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Hieruit kan toch opgemaakt worden dat de leden van de vereniging goed de geschiedenis van de 
Mechelse Opsinjoor kenden en dat het meedragen van een sabel om de pop te beschermen 
onmiskenbaar verwees naar het optreden van de stadsdienders tijdens de ommegang van 4 juli 
1775: Zij hadden toen ook de “sotscop” beschermd. 
 
Wat was er gebeurd: ter gelegenheid van de Sint-Rumoldusfeesten werd de smijtpop, de 
“sotscop”, meegevoerd die, toen de stoet in de Sint-Katelijnestraat was gekomen, naast het op-
vanglaken in de menigte terecht kwam, meer bepaald op Jacobus DE LEEUW uit Antwerpen. 
De Mechelaars meenden dat hij de pop wou stelen en takelden hem zwaar toe, waarna hij door 
de stadsdienders niet onzacht werd opgepakt en weggeleid. De man kon ontsnappen en bekloeg 
zich over het incident en zijn behandeling kort daarop schriftelijk tegenover het Mechels stads-
bestuur. 
 
Jacobus DE LEEUW hield zijn onschuld staande. Anderzijds kreeg de smijtpop een nieuwe 
naam van de Mechelaars, namelijk “Opsinjoorke”, een allusie op de bijnaam van de Antwerpe-
naars, de “Sinjoren”. 
 
Hoe de sabels, die de leden van de vereniging meedroegen tijdens hun optochten te 
Nieuwenrode er uit zagen, kon niet achterhaald worden. 
 
Tijdens de ommegang, bij het omhoogwerpen van de pop, werd zoals gezegd, door de leden van 
de vereniging het Opsinjoorlied gezongen. 
Het werd waarschijnlijk door wijlen Meester VAN DE VEN van iemand genoteerd, die zich de 
tekst en wellicht ook de melodie nog kon herinneren. 
  
De auteur is aan Albert VAN DEN BERGH onbekend, maar de melodie, die hij zo vaak op zijn 
accordeon speelde, kent hij nog. Tijdens mijn bezoek aan hem, bracht hij het lied op zijn accor-
deon: de muziek is niet afkomstig van een vroeger bekende melodie zodat het blijkbaar voor de 
vereniging was gecomponeerd. Albert VAN DEN BERGH vertelde dat hij het lied gewoon 
naspeelde toen hij de leden het hoorde zingen. 
 
De tekst luidt als volgt: 
 

 
1. Kom vrienden hier in 't ronde 
Hier is de Opsinjoor. 
Wij hebben hem weer gevonden 
En brengen hem hier voor. 
 
Refrein. 
 
Laat hem maar wippen 
Laat hem maar snikken 
Laat hem maar wiegen 
Laat hem maar vliegen. 
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Een twee drie opsasa   
Laat hem maar vliegen   2 maal 
Duikelt eens rondom   
       Opsinjoor. 
 
2. Het is met schone weder 
Dat hij uit wand'len gaat 
Hij ligt hier zachtjes neder 
Hij is noch boos noch kwaad. 
 
Refrein. 
 
3. Het is een Antwerps drinkerken 
En thuis sloeg hij zijn wijf 
De geburen pakten dat stinkerken 
En sloegen op zijn lijf. 
 
Refrein. 
 
4. Gij mans wil daar uit leren 
Gij die uw vrouwtje slaat 
Wil Opsinjoorke keren 
Gij ziet hoe dat het gaat. 
 
Refrein. 
 
5. En hij die is gestorven 
En hij stak in de grond 
Wij hebben hem weergevonden 
En hij is nog goed gezond. 
 
Refrein. 

 
 
De tekst is een duidelijke verwijzing naar de oorsprong van de Op-Sinjoor. In de middeleeuwen 
namelijk werd een overspelige man als straf voor zijn wangedrag met behulp van een groot 
vangzeil enkele malen in de lucht geworpen. 
 
Hierbij gebeurden al eens ongelukken. Later, vanaf de 17e eeuw, werd voor de uitvoering van 
deze schandstraf een pop gebruikt die “vuilen bras” of “vuilen bruidegom” werd geheten. De 
benaming verwijst duidelijk naar de man die het met het echtelijk leven niet zo nauw nam en 
zich te buiten ging aan drankzucht en geweld op zijn echtgenote, wat in de tekst van het lied 
trouwens naar voor komt. 
 



OP-SINJOOR ONTDEKT TE NIEUWENRODE 
François Van der Jeught 

 
 
 

 10 

Het was naar aanleiding van het incident met Jacobus De Leeuw uit Antwerpen, dat de 
Mechelaars de pop Op-Sinjoor noemden: de verwijzing naar Antwerpen komt ook in het lied 
voor. 
 
Zoals gezegd werd foto 3 genomen ter gelegenheid van de inhuldiging van E.P. Henricus L. 
ROUPPE VAN DE VOORDE6 als pastoor te Nieuwenrode op zondag 28 oktober 1934. Dit 
ging gepaard met een rondgang van een grote stoet bestaande uit 56 groepen. 
 
De Op-Sinjoren waren ook van de partij en hadden plaats nummer 24 in de stoet, met voor hen 
een missiewagen “Leopoldstad” genoemd en achter hen de Vier Heemskinderen.  
 
De stoet werd gevormd op de Donkerenham om 13.00 uur en vertrok om 14.00 uur. Het 
toenmalig feestcomité van de Op-Sinjoren bestond uit Henri VAN ROY, onderwijzer te Zemst-
Laar; Frans PLASKIE, onderwijzer te Nieuwenrode tot 1947; Emiel DE HERTOGH (+); H. DE 
BOECK en Jozef DE WAEL (+), onderwijzer. 
 
De groep staat op de Donkerenham, eertijds Molenstraat, waarvan de gevels werden versierd en 
waar nu de herberg van Maria WIJNS is. Eertijds bevond zich hier de ingang van het boerenerf 
van DE WAEL, in het midden het huis van DE SMEDT (“den Tuisser”), die trouwens de derde 
persoon van links is, naast de dame met de hoed. 
 
Rechts vooraan, met de overjas is Jozef DE WAEL, onderwijzer in de gemeenteschool van 
Strombeek vanaf 1930 tot aan zijn vroegtijdige dood op 12/12/1944.  
 
Hij draagt een armband om de linkermouw wat er op kan wijzen dat hij stoetverantwoordelijke 
was. 
 
Naast hem staat Pieter VAN DEN BROECK (+). De derde rechts is Staf SIEBENS (+). De man 
juist achter de Op-Sinjoor is Frans THIELEMANS (+). Vooraan aan het laken, naast Albert 
VAN DEN BERGH staat Jozef MOORTGAT (+) (met snor) en achter hem Jaak VAN 
MUYLDER (Jaak van de Grote), die sedert jaren zijn herberg heeft op de Vaartdijk. 
 
Ook konden nog enkele personen geïdentificeerd worden op foto 2, namelijk: vooraan links 
René MOORTGAT (+), vooraaan rechts Leon HEYVAERT en in het midden, met de draag-
plaat: Frans VAN LINT. De man met de draagstoel, juist voor de groep, is Gustaaf POTOMS 
(+). 
 
Er zijn buiten deze drie zeldzame foto's geen andere gekend. 
 
De Op-Sinjoren - Nieuwenrode is een schoolvoorbeeld van het rijke verenigingsleven in een 
kleine (en mooie) gemeente, dat aan vele behoeften van de mensen toen voldeed.  
                     
     6E.P. Henricus L. Rouppe van de Voorde, werd priester gewijd in de abdij van Grimbergen in 1905 en 
aangesteld als onderpastoor te Nieuwenrode in 1929. Op 22 oktober 1934 werd hij pastoor te Nieuwenrode. 
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Het is niet verwonderlijk dat de vereniging langzaam maar zeker ter ziele ging eind jaren vijftig: 
de gouden jaren '60 braken aan, met andere behoeften, individualisme en nieuwe vormen van 
vrijetijdsbesteding. 
 
 
 

François VAN DER JEUGHT. 
 

                             Kapelle-op-den-Bos, 23/11/1992. 
Verbeteringen: 19/11/1993. 
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Aanvulling  
 
Enkele jaren na de publicatie werden attributen aangetroffen van de “Maatschappij “De 
Opsinjoren Nieuwenrode” op de zolder van de nu voormalige (en afgebroken) herberg op de 
Donkerenham. Jules VAN DE VEN bezorgde de foto’s ervan, die we hieronder toevoegden. 
Het gaat om de “drapeau” die nog in vrij goede staat verkeerde. 
 
 

 
 
 
Ook kon Jules VAN DE VEN klaroenen en een pet in privé-bezit aantreffen en een oude foto 
van een optocht (datum onbekend). 
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