De
Wezel-van-toen
toer

Info achter de QR-codes
1. De Kiosk

Niet het kerkplein maar ‘de
kiosk’ ligt op de kaart het
meest centraal in Wezel.
De eigenlijke kiosk stond
voorheen aan de toenmalige woning van de directeur
van Vieille Montagne en
later aan de Casino (nu Red
Penguin) maar staat sinds
de jaren 60 als archeologisch
erfgoed in het gelijknamig
park. Vieille Montagne (nu
Nyrstar) was eigenaar van
het gebied tot het in 1983 de
ganse site overdroeg aan het
gemeentebestuur in ruil voor
de overname van alle nutsvoorzieningen (waterleiding,
riolering, elektriciteitsnet, de
Wezelse straten) die steeds
onder beheer van het bedrijf
hadden gestaan.

Geen kip zonder ei
Toen een groep vrienden decennia geleden ‘Buurtwerk Wezel’ stichtte kende
Wezel een rijk verenigingsleven. Tijden veranderen evenwel snel; fanfare,
volleybalclub, KWB, KAV, Davidsfonds, zwemclub Keiheuvel, OKRA,
Femma, verschillende voetbalclubs - om er maar enkele op te noemen -stopten
één voor één. Met hen verdween ook een schat aan kennis, samenhorigheidsgevoel
en collectief geheugen. Het is echter nog niet te laat. Nadat de kip Buurtwerk
een eerste eitje legde met name ‘Buurtwerk Jongeren’, om de opvolging veilig te
stellen, is er in 2022 een tweede ei gelegd: ‘Buurtwerk Plus’. Het is de bedoeling
dat de (geëngageerde) Wezelse senioren niet vergeten worden in deze woelige tijden.
Buurtwerk Plus is dan ook fier op de Wezel-van-toen dag van 29 mei 2022 de
Wezel-van-toen-toer te hebben gelanceerd. Iedereen, ook wie niet goed te been
is, kan blijvend kennis maken met deze toer doorheen de geschiedenis van Wezel.
Deelname is heel gemakkelijk. Dat kan te voet, per fiets of met de auto met ofwel
deze gids in de hand ofwel met de smartphone. Met de gids of met behulp van de
Erfgoedapp kom je meer te weten over de belangrijkste gebouwen in onze mooie
deelgemeente van Balen en Mol. Op elke locatie vind je een bordje dat de precieze
plaats aanduidt van wat er vroeger ter plekke bestond.

2. Café tankstation
Geboers

Op deze hoek stond het
geboortehuis van de motorcrossersfamilie Geboers.
Het was meteen ook als
café het supporterslokaal
waar Eric Geboers meermaals werd gevierd voor zijn
wereldkampioentitels. De
ouders Geboers baatten niet
enkel het café uit maar ook
het enige tankstation dat
Wezel ooit gekend heeft.

Buurtwerk Plus heeft alvast een mooie start gemaakt.
En of nu de kip er eerst was of het ei speelt geen rol …
dit wordt vast een gouden eitje!
Geniet van de ontdekkingstocht.
Buurtwerk Plus
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3. Vesalius

gebrouwen. Wel werd er tot
na de 2e Wereldoorlog nog
bier op flessen getrokken.

Dit gebouw bood van 1975
tot 1991 onderdak aan
jeugdhuis Vesalius, toen
een belangrijke ontmoetingsplaats voor de Wezelse
jongeren. Voor 1975 was
Vesalius gekend als jeugdcafé in de garage van logementshuis Poelmans (vroeger sportlokaal Philipsen).
Wezel was in de 19de eeuw
gekend als WESEL. De vader
van de moderne anatomie
kennen we onder de schuilnaam Vesalius. Zijn officiële
naam was evenwel Andries
van WESEL. Zo kreeg het
jeugdhuis van Wezel de
naam jeugdhuis Vesalius.
Een poging om de naam te
wijzigen in De Keten mislukte. Voor alle jongeren bleef
het jeugdhuis ‘de Vesalius’
of kortweg ‘de Vesal’. Uit
Vesalius ontstond in 1969
Wezel Volleybalclub en in
1987 Buurtwerk Wezel vzw.

5. Villa Spanoghe

Karakteristiek voor Wezel
was en is nog steeds het
structureel en ruimtelijk
onderscheid tussen de fraaie
villa’s van het kaderpersoneel van Vieille Montagne
aan de St. Jozefslaan, de
uniforme bediendenwoningen aan de Kerkstraat, de
Boslaan en de zogezegde
cité, die op grondgebied Mol
verspreid ligt over het oostelijk deel van het gehucht en
verder doorloopt op grondgebied Balen. Voornamelijk
op grondgebied Mol bestond
de cité uit een open bebouwing van eenvoudige, soms
per twee gekoppelde arbeiderswoningen (+- 1920).
Op grondgebied Balen in de
wijk Rusven, werden ten
dele vrijstaande woningen
opgetrokken, waar telkens
1/3 hectare grond bij hoorde,
zodat ze geschikt werden
voor kleine boerderijen.
Baron Van der Gracht de
Rommerswael kocht circa
1860 nagenoeg heel Wezel
op (meer dan 800 hectare),voorheen eigendom van
Abdij van Postel, en bouwde
een “kasteel” met omringend park van 6 hectare.
Mevrouw Louisa van der
Gracht de Rommerswael,
gehuwd met advocaat
Spanoghe erfde de goederen van haar oom, de baron,
en liet tegenover het kasteel
een nieuwe villa bouwen
met cottagereminiscenties,
overkragende, complexe
dakbedekking, karakteristieke verwerking van erkers,
glaspartijen, luifels en
imitatievakwerk.

4. De brouwerij

Dit gebouw is in oorsprong
een brouwerij: Brouwerij
Houet. Deze werd in 1904
gebouwd. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd de
brouwerij door de Duitsers
volledig leeggehaald (koperen ketels en leidingen). Na
de oorlog werd er niet meer
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6. De Wezelhoeve

Ook de Boerenbril verruilde
haar oorspronkelijke functie
al geruime tijd. Vorige eeuw
werd het gebouw eigendom
van de ‘Vieille Montagne’,
en deed het lang dienst als
polyvalente zaal voor vergaderingen, tentoonstellingen
en concerten. Soms was het
er makkelijker vergaderen
wanneer de stakingspikketten de toegang tot de fabrieken versperden.
Uiteindelijk werd de boerderij verkocht aan de huidige
eigenaars die de geklasseerde hoeve aanpasten en
er een brasserie met B&B
uitbaten.

Deze hoeve werd in het
begin van de 18de eeuw
gebouwd. Ze bestond in
ieder geval reeds vóór
1725 en is de oudste van
de hoeves die voortkwamen uit de verpachting
door de Norbertijnen van
Postel. Ze werd dan ook de
‘nieuwe hoeve’ genoemd.
Kenmerkend voor de hoeve
is dat ze beschikte over een
runderpotstal, een uniek
systeem waarin het strooisel
en de mest van de gestalde
dieren in de winter verzameld
werd om later uitgestrooid
te worden op het schaarse
akkerland. Naast runderen en
varkens had de hoeve een
grote schaapskooi; schapenteelt was immers van groot
economisch belang in de
streek, heidegrond en nattere
weiden leenden zich uitstekend voor deze grazers. Na
de Franse revolutie werden
de goederen en gronden van
de abdij van Postel verkocht
en doorheen de eeuwen
veranderden de eigenaars
vaak. De laatste boer, Nand
Kemps, overleed in 2003.
De hoeve zoals we ze nu
kennen is een fractie van de
oorspronkelijke groep gebouwen. Enkel de geklasseerde
schuur met potstal zijn getuigen van haar rijk verleden.

8. Directeurswonig
Kasteeldreef

Wezel laat zich kenmerken
als een echt fabrieksdorp.
Voor de komst van metaalbedrijf Vieille Montagne, kende Wezel enkel een aantal
boerderijen. Karakteristiek
voor het dorp was sindsdien
dat het structureel en ruimtelijk een onderscheid kende
tussen de fraaie villa’s van
het kaderpersoneel aan de
St.Jozefslaan en omgeving
Tennis, de uniforme bediendewoningen in de Kerkstraat
en Boslaan en de ‘cité’ van
lagere bedienden en arbeiderswoningen in vooral
Balen-Wezel.
Deze woning werd door
Vieille Montagne in 1907
gebouwd als directeurswoning. De eerste bewoner
was het gezin van directeur
Joseph de Bellefroid.

7. De Boerenbril

Deze hoeve kwam onder de
Postelse prelaat Isfridus Van
den Broek in het jaar 1726
tot stand. Ze kende net zoals
de Wezelhoeve een runderpotstal, een uniek systeem
waarin het strooisel en de
mest van de gestalde dieren in de winter verzameld
werd om later uitgestrooid
te worden op het schaarse
akkerland.
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9. Tennisclub

Vieille Montagne bouwde
het clubhuis na WOII en
was ook oprichter van de
tennisclub. In 1952 sloot
de club officieel aan bij
de Koninklijke Belgisch
Tennisbond. Een tiental jaren
later werd de overdekte hal
aan de gravel-tennispleinen
toegevoegd.
In 2022 werden de padelpleinen aangelegd.

11. Jongensschool

gemeentelijke jongensschool. De onderwijzerswoning en klaslokalen werden
opgetrokken door vaklui van
de fabriek maar op kosten
van de gemeente Balen.

In 1903 startte er de eerste
klas. Het leerlingenaantal
groeide tot in de jaren dertig
boven de 240. Wegens
tekort aan lokalen werd in
1937-38 de eerste graad
afgestoten en overgebracht
naar de meisjesschool.
Later daalde het leerlingenaantal tot er in 1974-75
slechts één klas was.
Na de ontploffing van
27.05.1975 waarbij de school
zwaar beschadigd werd,
hield het bestaan van de
school op. De volleybalclub
Wezel VC gebruikte de
speelplaats en refter nog
wel tot zij verhuisden naar
de sporthal van Mol. In 1987
werd alles afgebroken.

12. De huishoudschool/
De boekerij

de meisjes, die de lagere
school verlieten, opgeleid
tot bekwame keuken- en
kindermeiden. Tot 1960
waren de huishoudklassen
voor meisjes gevestigd aan
het ‘gasthuis’ (ziekenhuis).
Door een toename van het
aantal leerlingen bouwde
Vieille Montagne een nieuwe huishoudschool, ook de
familiale school genoemd,
in de Moresnetlaan waar nu
de voetbalpleinen van Wezel
Sport zijn gelegen. In 1979
sloot de school haar deuren
en werd onderdeel van het
St.Lutgardisinstituut in Mol-

Centrum. De bibliotheek van
Wezel (filiaal van Mol) had er
nog enkele jaren haar intrek
waarna de gebouwen werden gesloopt.

Terwijl de fabriek zelf bouwde aan een gemengde kleuterschool en meisjesschool
stond het bedrijf grond af
voor het oprichten van een

10. Kerkhof

Tot in 1918 werden de mensen die stierven in Wezel
begraven in Balen, Rauw
of Kerkhoven. In datzelfde
jaar werd de grond voor het
kerkhof aan de gemeente Mol geschonken door
Vieille Montagne om met
Allerheiligen in gebruik
genomen te worden als
begraafplaats. Het grote
kruis op het oude gedeelte
werd destijds in de fabriek
vervaardigd voor BF 3050.
De “rotsblokken” onder
het kruis zijn van afval van
de vroegere loodafdeling
gemaakt. Het werd opgericht tegen Allerzielen 1923.
Voor de cementblokken
van de omringende muur
werden cement met “kras”
uit de zinkovens gemengd
voor stevigheid. Dat maakt
de muur uniek maar ook
niet meer renoveerbaar met
identieke materialen. In 1945
werd het kerkhof vergroot
waardoor in de volksmond
het ‘oude’ en het ‘nieuwe’
kerkhof zijn naam kreeg.
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De huishoudschool
In 1904 opende men binnen de meisjesschool de
naaischool. Later kwamen
richtingen als koken, strijken,
wassen en schoonmaken
erbij wat met de tijd resulteerde in een huishoudschool. Na de invoering van
de leerplicht in het schooljaar
1921-22 was deze school
voorzien voor meisjes van 14
tot 17 jaar. Dit alles was van
groot belang voor de hogere
kaders van Vieille Montagne
want in deze school werden
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De ‘Boekerij’
Tijdens de oorlog van 191418, wanneer vluchtelingen
uit Vlaanderen hier tijdelijk
in de scholen en gasthuis
gehuisvest waren, verzamelden de zusters enkele honderden boeken. Die werden
dan ter ontspanning uitgeleend en omgewisseld. Alzo
kwam in 1916 de boekerij tot
stand. Sinds 1922 werd deze
officieel erkend. De mensen
uit Wezel gingen jaren naar
de boekerij in een lokaal van
de huishoudschool. Na ook
te zijn ondergebracht in de
oude meisjesschool kreeg
de boekerij een plaats in een
zijlokaal van het parochiehuis. Wanneer alle bibliotheken in de gehuchten moesten sluiten, gingen ook hier
de deuren dicht.
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13. Meisjesschool/
klooster/ziekenhuis

De fabriek ‘Vieille Montagne’
zette in 1900 stappen om
van Wezel een afzonderlijke
gemeente te maken nadat
zowel Balen als Mol bleven
touwtrekken in verband
met de vestigingsplaats van
kerk en pastorij. Hiertegen
was een krachtig verzet van
Balen terwijl Mol in principe
geen bezwaren had. In 1901
was de weigering officieel.
In 1901 werd daarom door
de fabriek op eigen kosten
een gemengde kleuterschool en het lager onderwijs voor meisjes gebouwd.
Ook bouwde men de eerste
versie van het gasthuis en
klooster, bestemd voor het
onderbrengen van de zusters
van St.Vincentius a Paolo uit
Gijzegem. Deze stonden in
voor het onderwijs alsook
voor de verzorging van zieken en gekwetsten. Het eerste gasthuis bestond uit een
ziekenkamer, een sacristie
en de woonvertrekken van
de zusters. Na vele verbouwingen werd het een echt
hospitaal. Destijds zorgde de
huisdokter over de ganse lijn
voor zijn patiënt, en dat kon
gaan van bevallingen tot tanden trekken. In 1948 opende
het moederhuis zijn deuren.
Het hospitaal werd in 1974
gesloten om in 1978 volledig
afgebroken te worden.
In 1902 kwamen de eerste
drie zusters aan in Wezel.
De fabriek gaf een algemene verlofdag en iedereen
verzamelde zich in feestkledij op de grote weg. In totaal
waren er 48 zusters in het
klooster aanwezig. De helft
hiervan hield zich bezig met
het onderwijs en de anderen
werkten in het hospitaal.
Eind 1973 sloot het klooster-
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gedeelte van het hospitaal.
De 5 zusters die er toen
nog waren, namen hun
intrek in het gebouw van het
Onafhankelijk Ziekenfonds,
nu Helan. (vroeger het huis
naast de post ). In 1977 zijn
de laatste drie zusters uit

Wezel vertrokken.
Het ziekenhuis is volledig
afgebroken. In de andere
gebouwen is ooit discotheek
The Kid (vernoemd naar
motorcrosser Eric Geboers)
geweest en nu café ’t
Herenhuis.

14. De ophaalbrug

Het kanaal van Beverlo is
er gekomen onder impuls
van de legerleiding als
bevoorradingskanaal voor
een permanent legerkamp.
Meteen was naast de
spoorlijn een bijkomende
belangrijke transportmogelijkheid gecreëerd voor
de komst van bedrijven
als Vieille Montagne (nu
Nyrstar), glasfabriek Verrerie
Campinoise en dynamietfabriek La Forcite (later PRB,
nu Ajinomoto - Omnichem).
De ophaalbrug was de enige
toegang tot deze bedrijven
en zo van zeer groot belang.
Het is pas sinds 2021 dat er
een rechtstreeks bereik ook
mogelijk is via het Kristalpark
(Lommel). De brug is nog vrij
authentiek ook al werd ze tot
2x toe hersteld na vernielingen tijdens WO II.
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15. De eerste
directeurswoning

16. Casino/
Muur Messens

Deze villa was de eerste
directeurswoning van Vieille
Montagne (nu Nyrstar) om
later in 1906 omgevormd te
worden tot Hôtel du Casino/
Café/Restaurant dat op zijn
beurt werd overgebracht
naar de woning Messens
aan de andere kant van de
rotonde, nu Red Penguin.
Na het vertrek van het
hotel deed deze villa vanaf
1921 verder nog dienst als
de coöperatief (het warenhuis van de fabriek) om er
tenslotte de ‘buitendienst’
van het bedrijf in onder te
brengen. Vanuit de buitendienst werd het onderhoud
van de wegen, de fabriekswoningen, het elektriciteits- riolerings- en waternet
georganiseerd.

Casino
Deze gebouwen werden
vanaf 1921 als hotel, café,
restaurant en feestzaal in
gebruik genomen. Voorheen
was er enkel de directeursvilla Messens. In het hotel
woonden ook ongehuwde
ingenieurs. In de feestzaal
van het Casino, met uitzicht
van een Griekse tempel,
kwam de Sint op bezoek,
bevond zich een filmclub
en werden er muziek- en
theatervoorstellingen georganiseerd. Even was het een
sporthotel en nadien zelfs
een parenclub. Na tijdje leegstand is het nu herrezen als
Red Pinguin feestlocaties.
Muur van Messens
In 1898 betrok ingenieur
Messens zijn nieuwe villa toen hij op de Vieille
Montagne aan de slag ging.
In 1908 liet hij langs zijn villa
een lange muur optrekken
(zelfde stenen als aan het
kerkhof) om zich enigszins
aan het zicht van de fabriek
te onttrekken. Tijdens de
“Groote Oorlog” vocht hij
samen met zijn drie zonen
in de buurt van Diksmuide.
Allen kwamen levend en
wel na de oorlog terug naar
huis. Het was een unicum
in België dat een vader met
drie zonen ten strijde trok.
Na de oorlog (1919) vertrok
de familie Messens naar
Luik. In 1921 werd het een
hotel. In 1927 werd er een
feestzaal bij aangebouwd.

De coöperatief verhuisde
naar de St.Jozefslaan waar
nu warenhuis Alma is gevestigd en was toen gekend als
de Supermarkt.
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17. De Lourdesgrot
en de Hofkens

19. K.F.C. Wezel Sport
(niet in wandeling)

18. Watertoren
in de Pompstraat

20. De kapel

De Lourdesgrot werd opgetrokken in 1936 ter ere van
Onze Lieve Vrouw.
Samen met ‘de Hofkens’
kende Wezel zo jarenlang
een eigen bedevaartplaats.
Ook nu nog vinden mensen
uit Wezel en omstreken er
hun moment van bezinning.
‘De Hofkens’, toegewijd aan
Sint Jozef, werd in 1945
gecreëerd als dank omdat
de parochie bespaard bleef
van het oorlogsgeweld. Het
is een tuin met 7 kapellekes
van Smarten en Vreugden,
ommuurd voor privacy. De
spreuk die bij deze bedevaartplaats hoort: “Gedeelde
smart is halve smart, gedeelde vreugde is dubbele
vreugde”.

F.C. Wezel Sport werd opgericht in 1927 met stamnummer 844. Oorspronkelijk werden de wedstrijden gespeeld
op een voetbalterrein op het
Kloosterplein aan het ziekenhuis van Wezel. Vanaf 1936
werd er gespeeld op nieuwe
terreinen met kleedkamers
en een zittribune in de BalenNeetlaan. In 1960 promoveerde Wezel Sport naar
de derde nationale afdeling
waarin ze 9 seizoenen speelden. In 2002 fuseerde de
club met S.V. Mol en werd
Racing Mol-Wezel opgericht.
In 2010 ging Racing MolWezel bankroet en kwam
het vernieuwde K.F.C. Wezel
Sport terug naar de terreinen in de Moresnetlaan. De
ploeg speelt anno 2022 in
1ste provinciale afdeling.

Deze kapel werd gebouwd
in 1946. Aangenomen wordt
dat ze na de tweede wereldoorlog opgetrokken is uit
dankbaarheid om gespaard
te zijn gebleven van zeer
grote bombardementen. Ze
werd toegewijd aan OnzeLieve-Vrouw en werd ook
wel de boskapel genoemd
omwille van haar ligging
langs een bosrijke omgeving. Het is een eenvoudige
kapel met halfronde koorapsis. In een spitsboognisje
staat een beeldje van SintJozef, de patroonheilige van
de parochie Wezel.

De fabriekshuizen van Vieille
Montagne kregen van in het
begin per aantal woningen
een waterput met handpomp ter beschikking. In
1929 werd het pompstation
en de watertoren gebouwd
en kregen de mensen via
deze weg leidingwater in
verschillende fasen. De
huizen kregen verder via
de fabriek een aansluiting
op het elektrisch net reeds
lang voordat andere huizen
hierover beschikten. In 1983
gaf het bedrijf alle nutsvoorzieningen over aan het
gemeentebestuur. De watertoren zorgde niet langer
voor leidingwater en werd in
onbruik genomen. Eenmaal
in privé-handen werd ook de
toren zelf afgebroken.
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21. Zwembad
(niet in wandeling)

In 1969 begon de familie
Detand aan de bouw van
een overdekt en verwarmd
zwembad. Begin april 1970
werd het geopend. Tijdens
de schooluren kwamen heel
wat schoolkinderen van
verschillende scholen met
de juf, meester of gymleraar
hier leren zwemmen. Rond
+- 1971 werd de zwemclub opgericht, mede onder
impuls van de schooldirecteur van de jongensschool,
René Swerts. In 1972 werd
het eerste clubkampioenschap georganiseerd. Vele
jaren kende de club een
groot ledenaantal tot de concurrentie van grotere zwembaden met meer faciliteiten
het zwembad deed sluiten.

22. Camping Keiheuvel

Camping Keiheuvel ontstond
in 1966 in dezelfde periode
als camping GT aan de andere kant van het vliegveld.
Aanvankelijk was deze alleen
op privégrond gevestigd. Al
snel kwamen er een twaalftal ha bij, die de aëroclub
doorverhuurde van de
gemeente. Hierdoor kon de
speelzone en het kampeerterrein uitgebreid worden.
Deze huurovereenkomst
verliep eind 1987 waardoor
snel duidelijk was dat de
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camping niet meer leefbaar
was. Deze sloot definitief
eind 2001. De ontruiming
was echter een fiasco.
In 2005 kocht Kempisch

landschap de gronden aan
en zorgde voor de verdere
opruiming. Ondertussen
zijn er op dezelfde gronden
heel wat wandelmogelijkhe-

den voor groot en klein en
is van de voormalige camping, zwembad en andere
gebouwen niets meer te
bespeuren.

Mon Van Gestel, welke zijn
loopbaan als militair piloot
had gestopt, werd havencommandant en instructeur
op Keiheuvel. In 1961 organiseerde hij met de club

als enig privaat vliegveld in
Europa een vliegshow. Er
volgden er 28. Meermaals
toonde De Keiheuvel dat het
mee aan de wereldtop staat
van wedstrijdvliegers.

23. Vliegveld Keiheuvel
(niet in wandeling)

Op 18 oktober 56 werd
onder impuls van ondernemer Piet Van Buggenhout
de “AEROCLUB KEIHEUVEL
(ACK)” gesticht. Er werden negen beheerders
benoemd. Burgemeester
Egide Wouters werd voorzitter. Boving Theofiel, directeur
van de Vieille Montagne
werd ondervoorzitter.
De namen van de eerste
beheerders staan in de
inkomhal van het clubhuis
vermeld. Zij kochten ook
het eerste zweefvliegtuig
voor de club. Een lestoestel
Röhnlerche met immatriculatie OO-KEI.
Piet vernam dat een Duitse
zweefvliegclub Luft Sport
Verein Viersen vloog in de
heide te Neerpelt. Zij hadden de nodige knowhow
om opleiding te geven en
zweeftoestellen te onderhouden en hadden een lier
om de zweefvliegtuigen
op te slepen. Zij werden
naar Keiheuvel gehaald om
ACK op te starten. Met hun
materiaal werden in augustus 57 de eerste vluchten
uitgevoerd. De jonge Duitse
instructeur Schmelzer
Albert bleef instructeur op
Keiheuvel tot kort voor zijn
overlijden in 2002.
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