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onderwerp rubriek

jaar-

gang jaar nr blz omschrijving
liedje lieve lente 1 1984 1 4

utersjank utersjank 1 1984 1 6 woordverklaring

panhuis/panis uit een dagboek 1 1984 1 17 notitie van pastoor jaeken

franse revolutie uit een dagboek 1 1984 1 18 notitie van pastoor jaeken

secretarissenhuis uit een dagboek 1 1984 1 18 notitie van pastoor jaeken

fort te opoeteren uit een dagboek 1 1984 1 19 notitie van pastoor jaeken

paardebloem ons heemplantje 1 1984 1 21

foto anno ...? wie herkent ? 1 1984 1 26 verklede driekoningen

foto anno 1911 wie herkent ? 1 1984 1 28 "gouden bruiloft ""reynders-manderveld"""

beeld st. dionysius het st. d. beeld in onze kerk 1 1984 1 30 notitie van pastoor verdurmen

sjouwekapel kapellen 1 1984 1 32

de weerwolf opoeterse volksvertelsels 1 1984 1 36

de kaartridder en de molenaar opoeterse volksvertellingen 1 1984 1 38 de kaartridder en de oude molenaar van opoeteren

boekweitkoek oud recept 1 1984 1 41 recept

opooterse kal opooterse kal 1 1984 1 43

geschiedenis van opoeteren lang .. .hiel lang gelieje 1 1984 1 88 pré-historie tot 57bc - j. daamen

utersjank -logo kenteken 1 1984 2 2 verklaring van kenteken heemkundige kring

school en onderwijs het verhaal van een school 1 1984 2 5 geschiedenis van de scholen te opoeteren

foto jongensschool wie herkent 1 1984 2 12 foto jongensschool uit 1915 of 1916

geschiedenis van opoeteren lang ... hiel lang gelieje 1 1984 2 14 van 450 tot karel de grote - j. daamen 

bendendal. gedachte bij ...  een stempel 1 1984 2 19 openluchttheater

het helmisse of custersgoed uit een dagboek 1 1984 2 22 notitie van pastoor jaeken - 1928

schepenkompen uit een dagboek 1 1984 2 23 notitie van pastoor jaeken - 1928

notelaar ons heemplantje 1 1984 2 25

gedicht herfstmijmering 1 1984 2 32 gedicht door bert vogels

geologie van opoeteren onder de huid van onze streek 1 1984 2 34

o.l.vrouwbeeld der jeugd onder de toren 1 1984 2 37 7-9-84  - gebeeldhouwd door willem de backer

de auwelkes opoeterse volksvertellingen 1 1984 2 40

de chieffert opoeterse volksvertellingen 1 1984 2 41 door mevr. hendriks-janssen

gebruycken ttv k.karel v ...goed voor de menschen 1 1984 2 43 remedies tegen:graveel-den loop-uytwendig speen

Zo deed het moeder .. goed voor de menschen 1 1984 2 44 zwèèr-kèèlpien-winterhan-wratten-verkauwheid-kors...

bloedworst met kreppelkes oud recept 1 1984 2 45 recept : bloedworst+kreppelkes+appelschijven

opooterse kal opooterse kal 1 1984 2 46 taffele-snelke-tagland...

school en onderwijs het verhaal van een school 2 1985 1 5 vanaf begin tot 1879

geschiedenis van opoeteren lang ... hiel lang gelieje 2 1985 1 13 van karel de grote tot de 13de eeuw - j. daamen

dagboek p.j. cremers uit een dagboek 2 1985 1 18 notities over het weer 1869-71-91

korenbloem ons heemplantje 2 1985 1 23

kerkklokken onder de toren 2 1985 1 27 tussen klok en klepel

foto 1938-1939 bedevaart naar banneux 2 1985 1 30

kempen de 19de eeuwse kempen 2 1985 1 32 wetensch. studie vlak na de eeuwwisseling.

roex jan - pater salesiaan een leven in de kijker 2 1985 1 36 uit de brieven van missionaris roex.

cassiskapel kapellen 2 1985 1 42

opooterse kal opooterse kal 2 1985 1 44

handschoen lopen oude gebruiken 2 1985 1 47 haus luipe - bij gelegenheid van een bruiloft

omleie oude gebruiken 2 1985 1 48 omleie - bij een verhuis

schutte en sacramentskermis oude gebruiken 2 1985 1 50 notitie door meester p.j. op 't eynde

school en onderwijs het verhaal van een school 2 1985 2 5 de schoolstrijd van 1879

gedichtje let wel op ! 2 1985 2 13 geleerd in 1913 bij mère imelda

foto klasfoto uit 1910/1911 2 1985 2 14

kuypers fons een leven in de kijker 2 1985 2 16 missionaris te congo - vermoord in 1965

geschiedenis van opoeteren lang ... hiel lang gelieje. 2 1985 2 23 van 958 tot 1362 - j. daamen

dagboek j. creemers uit een dagboek 2 1985 2 30 hoe oude verf verwijderen

volkstelling 1866 weetjes 2 1985 2 32 volkstelling + talenkennis

vlier ons heemplantje 2 1985 2 33

oude grafstenen onder de toren 2 1985 2 37 uit het dagboek van pastoor jaeken

vlierbessensiroop recept 2 1985 2 41

o.l.vrouw ter bossen kapellen 2 1985 2 42

kempenaar de 19de eeuwse kempen 2 1985 2 46 wetensch. studie uit 1906 door e. vliebergh

opooterse kal opooterse kal 2 1985 2 50 astrant gekald -bij de beesten af -van horen zeggen 

school en onderwijs het verhaal van een school 3 1986 1 5 de school onder meester custers van 1880 tot ...

panhausen jakob - abt onder de toren 3 1986 1 11 jacob panhauzen abt van steinfeld

opoeteren voor de fusie ten huize van ... 3 1986 1 14 gesprek met mathieu ruelens

gedicht uit 't oeters vaatje 3 1986 1 18 de koopman   feestgedicht - thieuke moors

landmaten te opoeteren oude gebruiken 3 1986 1 20

geschiedenis van opoeteren lang ... hiel lang gelieje 3 1986 1 23 van 1362 tot 1716 - j. daamen
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liedje lieve lente 1 1984 1 4

donatuskapel kapellen 3 1986 1 30 de donatus of eemskapel te dorne - verslag uit 1895

schansen schansen in de kempen 3 1986 1 34 in opoeteren - wat is een schans ? - historiek

heksen opoeterse volksvertelsels 3 1986 1 38 verhaaltje over de dertiende spaak (=heks)

weerwolf opoeterse volksvertelsels 3 1986 1 39 verhaaltje over de weerwolf

lijsterbes ons heemplantje 3 1986 1 41

bijen - imkers in en om de boerderij 3 1986 1 45 oude gebruiken - taksen - remedies om bij en honing

opooterse kal opooterse kal 3 1986 1 50 oude werktuigen - van oppe stroat

school en onderwijs het verhaal van een school 3 1986 2 5 de school onder meester custers van 1912 tot 1929

uit wonen gaan - loonarbeid ten huize van 3 1986 2 12 gesprek met loonarbeider gerard beerten 

geschiedenis van opoeteren lang ... hiel lang gelieje 3 1986 2 15 het ontstaan van opoeteren - de kerken -j. daamen

kerkfabriek - ontv. en uitg. 1836.. onder de toren 3 1986 2 21 dagblad der ontvangsten en uitgaven van kerkfabriek.

mariapark kapellen 3 1986 2 24

heksen oude volksvertelsels 3 1986 2 28 over heksen - katten als heksen

madeliefje ons heemplantje 3 1986 2 31

bijen -confreers van ambrosius in en om de boerderij 3 1986 2 35 1788 - bijen en imkers

huwelijksuitzet - 1803 uit een dagboek 3 1986 2 39 notitie van p.j. creemers 

kaartspel uit 't oeters vaatje 3 1986 2 40 vertelsel - procesverbaal van  een caféruzie 

volkstelling - 1866 weetjes 3 1986 2 43 schoolse vorming - analfabetisme in 1866

schansen schansen in de kempen 3 1986 2 44 geschiedenis van de schansen in de kempen

gedicht oeterse poezie 3 1986 2 48 kookbakken - gedicht door pater m. knevels

opooterse kal opooterse kal 3 1986 2 50 oude opoeterse woordenschat

school en onderwijs het verhaal van een school 4 1987 1 5 de school van 1914 tot 1934

het boogen de boer op 4 1987 1 12 verklaring van oude (actuele) benamingen

mei (de maand) als in de mei... 4 1987 1 15 meikever-,-drank,-vorst,-boom,-vis,- meien.

testament van pastoor joosten lang... hiel lang gelieje 4 1987 1 19 testament van pastoor joosten dd. 14.01.1660

boterbloem ons heemplantje 4 1987 1 23

geebels zelie - zuster een leven in de kijker 4 1987 1 26 opoeteren 1899 - missionaris -+ 1986

spoorweg  hasselt - maaseik al een eeuw geleden 4 1987 1 30 geschiedenis van de spoorweg - halte 3-paal

sacramentsprocessie kapellen 4 1987 1 34 kapellen langs de route van de processie

schansen schansen in de kempen 4 1987 1 39 de schans - schansreglement - bewaking

geheimzinnig overlijden voor u gelezen 4 1987 1 43 overlijden van joannes swerts 1732

oudershuis van mr vanholen uit de penneveer 4 1987 1 45 beschrijving van het oudershuis door mtr vanholen

opooterse kal opooterse kal 4 1987 1 50 zwoeng-gallemien-mintjel-mekkeljoeng ...

boschbeek - oeter - opoeteren uit een dagboek 4 1987 1 52 notities van pastoor jaeken

school en onderwijs het verhaal van een school 4 1987 2 5 de schooltijd van m. vangehuchten - 1914-1919

schutterij van dorne al een eeuw of drie geleden 4 1987 2 8 geschiedenis van de st. sebastiaansgilde

paddestoelen ons heemplantje 4 1987 2 15

testament van pastoor joosten lang... hiel lang gelieje 4 1987 2 19 testament van pastoor joosten  dd.1660

het biezen of beuzen de boer op 4 1987 2 24 beschrijving plaatsnaam het biezen

bezembinders de 19de eeuwse kempen 4 1987 2 28 uit de studie van e. vlieberghs.

kasteel de schans ten huize van ... 4 1987 2 31 gesprek met mevr. groenen - bemelmans

oorlog 1940-1945 uit een dagboek 4 1987 2 35 uit het dagboek van leo vliegen (leo van geelke)

roex bert - pater missionaris een leven in de kijker 4 1987 2 39 het leven van pater bert roex ? 1914 tot eremis

heilige dionysius onder de toren 4 1987 2 43 levensbeschrijving van de heilige dyonisius

rommelpot oude gebruiken 4 1987 2 45 liedjes en gebruiken om de rommelpot

bekeuringen voor u gelezen 4 1987 2 48 uit het gemeentearchief 1933-1955

school en onderwijs het verhaal van een school 5 1988 1 5 meester theodoor roex 1832-1847

oorlog 1940-1945 uit een dagboek 5 1988 1 10 uit het dagboek van leo vliegen (leo van geelke)

testament van pastoor joosten lang ... hiel lang gelieje 5 1988 1 15 testament van pastoor joosten dd. 14.01.1660

bosanemoon ons heemplantje 5 1988 1 19

het berbengoed de boer op 5 1988 1 22 bechrijving van het berben

rijmpjes oude rijmpjes v. past. jaeken 2 1988 1 22 oude rijmpjes genoteerd door pastoor jaeken

sluitingsuur in de herberg tussendoortje 5 1988 1 26 gemeenteraad 22-06-1837

geschiedenis van dorne uit de penneveer 5 1988 1 27 geschiedenis van dorne door jan wevers

plundering van de schans al meer dan een eeuw geleden 5 1988 1 31 plundering van de opoeterse schans in 1790

fanfare schijnwerpers op: de fanfare 5 1988 1 35 geschiedenis van de fanfare van 1903 tot nu.

pastoor digmus verdurme onder de toren 5 1988 1 42 inhuldiging van pastoor verdurme 18-02-1903

opooterse kal opooterse kal 5 1988 1 45 kaarten en het kaartspel. 

school en onderwijs het verhaal van een school 5 1988 2 5 bouw van de school - brief dd 25-12-1842 a/d koning

roex bert - pater missionaris een leven in de kijker 5 1988 2 10 het leven van pater bert roex - van 1946 tot 1978

het leenders de boer op 5 1988 2 14 beschrijving van het leenders - geb. 1668 

heilige martinus tussendoortje 5 1988 2 20 "uit ""de wijse jaer-beschryver"" uit 1661"

parochie opoeteren lang ... hiel lang gelieje 5 1988 2 21 geschiedenis van de parochie opoeteren

pastoor digmus verdurme onder de toren 5 1988 2 23 feestlied ter inhuldiging van den e.h. verdurmen

hubertine vangehuchten-moors ten huize van ... 5 1988 2 28 tineke langzieps - de jeugdjaren

hoverkapel kapellen 5 1988 2 29
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liedje lieve lente 1 1984 1 4

liedje meid alleen 5 1988 2 31 oud liedje over inwonende meid -

lindeboom ons heemplantje 5 1988 2 33

oorlog 1940-1945 uit een dagboek 5 1988 2 37 uit het dagboek van leo vliegen(leo van geelke)

molens daar bij die molen ... 5 1988 2 42 molens algemene beschrijving - geschiedenis

kerkfabriek - rekening onder de toren 5 1988 2 45 rekening uit 1863 van het kerkfabriek

tentoonstelling - houtbewerking en dan was er ... 5 1988 2 47 houtbewerking in het verleden - jaarl. tentoonstelling

opooterse kal opooterse kal 5 1988 2 50 strujegeld-waar gebeurd verhaal: zjeng en lieske

school en onderwijs het verhaal van een school 6 1989 1 5 de komst der zusters jozefienen

stropers en boswachters uit de penneveer 6 1989 1 12 verhaal van grootvader van jaak geyens

parochie opoeteren lang ... hiel lang gelieje 6 1989 1 15 geschiedenis van de parochie opoeteren

het bielen de boer op 6 1989 1 20 bechrijving en geschiedenis van het bielen

oorlog 1940-1945 uit een dagboek 6 1989 1 24 uit het dagboek van leo vliegen(leo van geelke)

gedicht het gelapte voorschootje 6 1989 1 30 toke vermeulen kreeg dit vers van moeder geebels

klaproos ons heemplantje 6 1989 1 31

heksen en dan was er ... 6 1989 1 35 "heksensabbat"" in de slagmolen - prof. roeck"

molens daar bij die molen ... 6 1989 1 39 de dorpermolen - 1524

kerk van opoeteren onder de toren 6 1989 1 42 "evolutie van de bouw, ""notities van pastoor jaeken - "

voetbal de schijnwerpers op ... 6 1989 1 45 de veteranenvoetbal

opooterse kal opooterse kal 6 1989 1 50 kinderrijmpje: de heks

school en onderwijs het verhaal van een school 6 1989 2 5 de komst der zuster jozefienen (vervolg)

geyens jan een leven in de kijker 6 1989 2 14 "jan geyens medeoprichter van ""de standaard"""

het stols de boer op 6 1989 2 22 beschrijving en geschiedenis van 't stols

eik ons heemplantje 6 1989 2 27

heksen en dan was er ... 6 1989 2 31 heksensabbat ii vervolg van 6-89 nr1.

oorlog 1940-1945 uit een dagboek 6 1989 2 36 uit het dagboek van leo vliegen(leo van geelke)

kerk van opoeteren onder de toren 6 1989 2 42 "evolutie van de bouw, ""notities van pastoor jaeken - "

gedicht de les der zwaluw 5 1989 2 44 de les der zwaluw - gedicht

burgerwacht voor u gelezen ... 6 1989 2 45 uit gemeentearchieven van 01-12-1843

ordonnantie door pr. bissch. uit het rijksarchief 6 1989 2 48 ordonnantie voor het leveren van vervoer 09-12-1740

opooterse kal opooterse kal 6 1989 2 50 buuterbemdje - rijmpje -moraliserende woorden

school en onderwijs het verhaal van een school 7 1990 1 5 van 1929 tot 1944

parochie opoeteren lang ... hiel lang gelieje 7 1990 1 13 geschiedenis van de parochie opoeteren

heide ons heemplantje 7 1990 1 17

roex jan - pater salesiaan een leven in de kijker 7 1990 1 22 levensbeschrijving van pater jan roex 1912-1989

het vranken de boer op 7 1990 1 26 beschrijving en geschiedenis van 't vranken

testament van een begijn voor u gelezen ... 7 1990 1 31 testament van anna uleneers - 1705

brief van napoleontisch soldaat en dan was er ... 7 1990 1 35 brief van j.r. vandersteegen - 1813

oorlog 1940-1945 uit een dagboek 7 1990 1 38 uit het dagboek van leo vliegen(leo van geelke)

kerkfabriek - rekening onder de toren 7 1990 1 44 rekening uit 1843 van het kerkfabriek

diamanten bruiloft - 1952 feest in 't dorp 7 1990 1 46 diamanten bruiloft - verslag - j. en k. hilven

opooterse kal opooterse kal 7 1990 1 49 dialect of algemeen nederlands ?

school en onderwijs het verhaal van een school 7 1990 2 5 van 1944 tot 1954

parochie opoeteren lang ... hiel lang gelieje 7 1990 2 11 geschiedenis van de parochie opoeteren

berk ons heemplantje 7 1990 2 17

parochie opoeteren lang ... hiel lang gelieje 7 1990 2 19 geschiedenis van de parochie opoeteren

betwisting gruitroder heide en dan was er ... 7 1990 2 21 betwisting eigendom 't solt - 1836

hilven bert en mulders helena tn huize van ... 7 1990 2 26 levensloop van bert hilven en helena mulders

nuttige wenken aan mannen voor u gelezen 7 1990 2 31 artikel uit de salesius-bode van 1889

roex jan - de brilleman de brilleman 7 1990 2 33 krantenartikel over de brilleman jan roex

het nullens de boer op 7 1990 2 34 beschrijving en geschiedenis van 't nullens

lied der terwe het nullens 7 1990 2 40 lied uit schoolschrift 1929

oorlog 1940-1945 uit een dagboek 7 1990 2 42 uit het dagboek van leo vliegen(leo van geelke)

kerkfabriek - rekening onder de toren 7 1990 2 48 rekening uit 1843 van het kerkfabriek - orgel

opooterse kal opooterse kal 7 1990 2 50 het opoeters dialect - rik schoofs 1988 

school en onderwijs het verhaal van een school 8 1991 1 5 van 1954 tot heden - slot

oorlog 1940-1945 uit een dagboek 8 1991 1 10 uit het dagboek van leo vliegen(leo van geelke)

het jannis de boer op 8 1991 1 16 beschrijving en geschiedenis van het jannis

boerinnen jeugd bond de schijnwerpers op de b.j.b 8 1991 1 22 geschiedenis van de b.j.b.

parochie opoeteren lang ... hiel lang gelieje 8 1991 1 27 geschiedenis van de parochie opoeteren

sint-janskruid ons heemplantje 8 1991 1 31

melkerij-honing-staminee - ea. ten huize van 8 1991 1 34 sjanke stolz over allerlei onderwerpen

heidegronden - gebruik van al een eeuw geleden 8 1991 1 38 gebruik van de heidegronden - gemeentearchief 1837

koeketel oude gebruiken 8 1991 1 42 gebruik van de koeketel

bokkerijders en dan waren er ... 8 1991 1 43 de bokkerijders in opoeteren en omstreken

dorne - de nieuwe kerk onder de toren 8 1991 1 46 14-04-91 - inwijding van de kerk te dorne

opooterse kal opooterse kal 8 1991 1 50 het verkske - dialect in het teken van het varken
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parochie opoeteren lang ... hiel lang gelieje 8 1991 2 5 geschiedenis van de parochie opoeteren

oorlog 1940-1945 uit een dagboek 8 1991 2 10 uit het dagboek van leo vliegen(leo van geelke)

sint niklaas hoort, wie klopt daar kindren .. 8 1991 2 17 gebruiken en geschiedenis om sint niklaas

de snuggere meid oude volksvertesels 8 1991 2 23 verhaal over naamsverandering door de heer.

hulst ons heemplantje 8 1991 2 25

nieskapel kapellen 8 1991 2 30 beschrijving en geschiedenis van de nieskapel

geelen marieke - ramakers ten huize van 8 1991 2 35 uit het leven van marieke geelen

het tiessemis de boer op 8 1991 2 38 beschrijving en geschiedenis van 't tiessemis

brug over de oeter 1838 al een eeuw geleden 8 1991 2 44 brug over de oeter - uit archieven

bouw van een boerderij uit de penneveer 8 1991 2 46 bouw van boerderij - naar e.h.rik schreurs

opooterse kal opooterse kal 8 1991 2 50 vergelijkingen in het opooters

utersjank 10 jaar heemkundige kring 10 jaar 9 1992 1 5 ontstaan - overzicht werking - leden

parochie opoeteren lang ... hiel lang gelieje 9 1992 1 9 geschiedenis van de parochie opoeteren

het eires de boer op 9 1992 1 12 beschrijving en geschiedenis van het eires

oorlog 1940-1945 uit een dagboek 9 1992 1 18 uit het dagboek van leo vliegen(leo van geelke)

brandnetel ons heemplantje 9 1992 1 23

meikevers voor u gelezen ... 9 1992 1 27 verdelging van de meikever brief dd 18-06-97

bouw van een boerderij uit de penneveer 9 1992 1 29 bouw van een boerderij naar e.h. rik schreurs

neyens kaatje ten huize van ... 9 1992 1 33 uit het leven van kaatje neyens

chiro de schijnwerpers op ... 9 1992 1 36 geschiedenis van de chiro

ijsheiligen door het jaar ... 9 1992 1 42 de ijsheiligen 

beelden in de kerk onder de toren 9 1992 1 45 beschrijving van de beeldenschat in de kerk

opooterse kal opooterse kal 9 1992 1 50 spotliedjes

gedicht nav 10jaar utersjank redactienieuws 9 1992 2 4 gedicht van jozef remans 

parochie opoeteren lang ... hiel lang gelieje 9 1992 2 9 parochiaal leven in de franse tijd

parochie - behoud van kapelaan voor u gelezen ... 9 1992 2 11 verzoekschrift dd. nov. 1882 

oorlog 1940-1945 uit een dagboek 9 1992 2 18 uit het dagboek van leo vliegen(leo van geelke)

het cassis of franssenhof de boer op 9 1992 2 20 beschrijving en geschiedenis van het cassis

het fransenhof of cassis de boer op 9 1992 2 20 beschrijving en geschiedenis van het cassis

moors leo ten huize van ... 9 1992 2 24 uit het leven van leo moors

beuk ons heemplantje 9 1992 2 31

bokkerijders en dan waren er ... 9 1992 2 33 bokkenrijders in opoeteren

vlasteelt uit de penneveer 9 1992 2 39 vlasteelt in de kempen - e.h. rik schreurs

k.v.l.v. de schijnwerpers op ... 9 1992 2 43 geschiedenis van de k.v.l.v.

opooterse kal opooterse kal 9 1992 2 49

parochie opoeteren lang ... hiel lang gelieje 10 1993 1 5 parochiaal leven in de franse tijd - eerste vervolg

brem ons heemplantje 10 1993 1 11

lied - oorlog het stille klooster 10 1993 1 15 of oorlogsleed eener moeder -  lied

oorlog 1940-1945 uit een dagboek 10 1993 1 16 uit het dagboek van leo vliegen(leo van geelke)

het iems de boer op 10 1993 1 22 beschrijving en geschiedenis van het iems

foto fanfare 50-jarig bestaan 10 1993 1 26 foto van de fanfare bij 50-jarig bestaan  in 1953

thijs jan ten huize van ... 10 1993 1 28 uit het leven van jan thijs

panhausen jakob - abt uit de penneveer 10 1993 1 33 j. panhausen - bijdrage pater j. gerits - 

kerk - aankopen onder de toren 10 1993 1 36 aankopen voor de kerk genoteerd door past. dochez

custers jos een leven in de kijker 10 1993 1 40 levensloop jos custers - minister

huwelijk - dispensatie -  1793 voor u gelezen 10 1993 1 45 toewijzing van dispensatie anno 1793

sagen en dan waren er ... 10 1993 1 48 demonen in de sagen - verklaring van ...

opooterse kal opooterse kal 10 1993 1 50 allerlei dialectwoorden

bossen en boswachters 100 jaar geleden 10 1993 2 5 notities en p.v. 1908 - p.l. berghs

dood en begrafenis oude gebruiken 10 1993 2 9 oude gebruiken bij dood en begrafenis

oorlog 1940-1945 uit een dagboek 10 1993 2 14 uit het dagboek van leo vliegen(leo van geelke)

jeneverbes ons heemplantje 10 1993 2 21

foto - school klasfoto 10 1993 2 24 klasfoto 4de,5de, en 6de leerjaar in 1945

het berken de boer op 10 1993 2 26 beschrijving en geschiedenis van het berken

plunderingen door jan v weert en dan waren er 10 1993 2 33 getuigenissen van schadeaangiften 1636

kapelanie onder de toren 10 1993 2 37 de kapelanie en haar geschiedenis

heide - ruzie over de heide voor u gelezen 10 1993 2 41 de heide - gebruik en grenzen

jacobs-cornelissen elisa ten huize van ... 10 1993 2 45 uit het leven van elisa jacobs-cornelissen

opooterse kal opooterse kal 10 1993 2 50 allerlei dialectwoorden

bossen en bosbranden al een tijd geleden 11 1994 1 5 verslag en pv's van bosbranden door p.l.berghs

braam ons heemplantje 11 1994 1 9

heide - ruzie over de heide voor u gelezen 11 1994 1 13 de heide - gebruik en grenzen

hondsdagen oude gebruiken 11 1994 1 17 de hondsdagen -

rotem fabriek voor het dagelijks brood 11 1994 1 20 oprichting - het werk - het leven rond de fabriek

meikever kwajongensspel in oude tijd 11 1994 1 31 spel met meikever

het haove de boer op 11 1994 1 32 beschrijving en geschiedenis van het haove
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plunderingen door jan v weert en dan waren er 11 1994 1 33 geschiedenis van plunderingen - schansen

kapelanie onder de toren 11 1994 1 38 de kapelanie en haar geschiedenis

bond talrijke gezinnen de schijnwerpers op ... 11 1994 1 41 geschiedenis van de bond der kroostrijke gezinnen

oude remedies straatremedies en ... 11 1994 1 46 aderverkalking-bloedarmoede-borstzalf ea.

lied eduard en lena 11 1994 1 48 lied opgetekend door catho neyens 1927

opooterse kal opooterse kal 11 1994 1 49 spreekwoorden

grensscheidingen lang hiel lang gelieje ... 11 1994 2 5 situering van opoeteren tov de driebank - 1607

spar ons heemplantje 11 1994 2 9

oorlog 1914-1918 uit de penneveer 11 1994 2 13 jeugdherinneringen van jaak geyens - 1914-1919

joelfeest - krudwos oude gebruiken 11 1994 2 15 het joelfeest - kr¹dw÷s - het feest - gebruiken

sint - thool of  st. ool oude volksvertelsels 11 1994 2 19 "artikel uit ""de student"" - 1884 - kapel van st.ool"

rotem fabriek voor het dagelijks brood 11 1994 2 22 produktie van zink - werking van de oven

melk - boter - enz. in en om de boerderij 11 1994 2 27 het melken - boter - platte kaas

linsen kapel kapellen 11 1994 2 32 beschrijving en geschiedenis van de linsen kapel

het lensen - linsen de boer op 11 1994 2 35 beschrijving en geschiedenis van het lensen

gedicht het ouderlijk huis 11 1994 2 37 geleerd door catho roex  1926-1927

oorlog 1940 - 1944 zo stond het in de krant 11 1994 2 38 bevrijding van opoeteren - art. hbvl 17-11-1944

bergmans mieke 50 jaar geleden ... 11 1994 2 43 mieke bergmans - oorlogsinvalide 1944

gedicht mijn vader is een boer 11 1994 2 47 gedicht opgetekend door catho neyens - 1927

leurders of teuten wie herinnert zich nog ? 11 1994 2 48 leurders te opoeteren - bert vanne ven ea.

opooterse kal opooterse kal 11 1994 2 50 gezegden en uitdrukkingen

grensscheidingen - geschillen lang hiel lang gelieje ... 12 1995 1 5 grensgeschillen van opoeteren met driebank -1553

het bellen - huis creyns de boer op 12 1995 1 10 beschrijving en geschiedenis van het bellen

creyns caatje ten huize van ... 12 1995 1 15 uit het leven van caatje creyns

kerkorgel onder de toren 12 1995 1 22 aankoop en herstellingen van het orgel

foto diamanten bruiloft 1952 12 1995 1 27 deelnemers aan de stoet thaens - hilven

rotem fabriek voor het dagelijks brood 12 1995 1 28 zinkproductie -sociale voorzieningen

gemeente opoeteren al meer dan een eeuw geleden 12 1995 1 34 wegennet - gemeentekas - 1800

duizendblad ons heemplantje 12 1995 1 37

kermis oude gebruiken 12 1995 1 41 de kermis en zijn gebruiken

graan (het winnen van) in en om de boerderij 12 1995 1 43 het winnen van graan

opooterse kal opooterse kal 12 1995 1 49 allerlei

els ons heemplantje 12 1995 2 5

sint - thool of  st. ool oude volksvertelsels 12 1995 2 9 "kerstnacht op sint ool"" oud verhaal"

rotem fabriek voor het dagelijks brood 12 1995 2 12 de grote staking van 1953

rotem fabriek ten huize van ... 12 1995 2 20 uit het leven van p. pex - werken op rotem fabriek 

boerenbond de schijnwerper op ... 12 1995 2 26 geschiedenis en viering 100-jarig bestaan

grensscheidingen - geschillen lang hiel lang gelieje ... 12 1995 2 32 grensgeschillen van opoeteren met driebank -1553

graan (het winnen van) in en om de boerderij 12 1995 2 35 het winnen van graan

het nies de boer op 12 1995 2 40 beschrijving en geschiedenis van het nies

kerkfabriek onder de toren 12 1995 2 46 oorsprong en werking van de kerkfabriek

opooterse kal opooterse kal 12 1995 2 50 pestliedjes

grensscheidingen - geschillen lang hiel lang gelieje ... 13 1996 1 5 grensgeschillen van opoeteren met driebank -1553

distel ons heemplantje 13 1996 1 9

kerkhof onder de toren 13 1996 1 13 het oude en het nieuwe kerkhof

gedicht de moustache 13 1996 1 18 gedicht opgetekend door mathieu geelen

het joppenhof of pijpersgoed de boer op 13 1996 1 20 beschrijving en geschiedenis van het joppen

betwisting eigendom (leen) 1576 voor u gelezen ... 13 1996 1 25 betwisting leengoed hof ter loe - houbenmolen

rekeningen burgemeester 1773 uit rekeningen burgemeester 13 1996 1 28 uit rekeningen van de burgemeester 1773-1780

roex catho ten huize van ... 13 1996 1 29 uit het leven van juffrouw catho roex

oorlog 1914-1918 uit een dagboek 13 1996 1 33 uit het oorlogsverslagboek van j. vandersteegen

ijsheilige (de) oude volksvertelsels 13 1996 1 38 "uit ""uchteravondvertellingen"" van donaat snijders"

dansgroep van de senioren de schijnwerper op ... 13 1996 1 43 oprichting en geschiedenis van de dansgroep

dorsen ... met de vlegel in en om de boerderij 13 1996 1 46 de dorsvloer

opooterse kal opooterse kal 13 1996 1 50 ziek zijn - sterven - genezen - andere uitdrukkingen

wilg ons heemplantje 13 1996 2 5

vangehugten jan pater een leven in de kijker 13 1996 2 10 het leven van pater jan vangehugten

klompen uit de goede oude tijd ... 13 1996 2 16 het maken - het kopen en het dragen van klompen

grensscheidingen - geschillen lang hiel lang gelieje ... 13 1996 2 21 grensgeschillen van opoeteren met driebank -1553

het bergs de boer op 13 1996 2 26 "beschrijving en geschiedenis van ""het bergs"""

oorlog 1914-1918 uit een dagboek 13 1996 2 32 uit het oorlogsverslagboek van j. vandersteegen

gedicht witte kerstdag 13 1996 2 40 gedicht van andrú demedts

dorsen ... met de vlegel in en om de boerderij 13 1996 2 42 de dorsvlegel - het dorsen

joppen lambertus kannunik voor u gelezen 13 1996 2 47 het leven van kannunik lambertus joppen

opooterse kal opooterse kal 13 1996 2 50 over de duivel

weegbree ons heemplantje 14 1997 1 5



>>>>>>  Druk op ctrl-f om een woord te zoeken  <<<<<<<<

liedje lieve lente 1 1984 1 4

grensscheidingen - geschillen lang hiel lang gelieje ... 14 1997 1 9 grensgeschillen van opoeteren met driebank -1715

driekoningen - koningin de koningin van dorne 14 1997 1 12 uit r.a.h. schepenbank opoeteren

vliegenvanger uit de goede oude tijd 14 1997 1 13 over vliegen en vliegenvangers

steensels jaak pastoor en dan was er ... 14 1997 1 16 verslag van afscheid van pastoor jaak steensels

het helmisse of custersgoed de boer op 14 1997 1 22 beschrijving en geschiedenis van het helmisse

oorlog 1914-1918 uit een dagboek 14 1997 1 27 uit het oorlogsverslagboek van j. vandersteegen

zusters in dorne 60 jaar een jubileum 14 1997 1 33 stichting en geschiedenis van klooster te dorne

water brief 14 1997 1 36 brief uit 1913 - gevolgen vh drinken v koud water.

steun aan de armen onder de toren 14 1997 1 38 notities van pastoor dochez

kasteel de schans - inboedel uit het archief 14 1997 1 42 inventaris van inboedel van de schans - 1831

touw - koord - zeel in en om de boerderij 14 1997 1 47 geschiedenis - touwslagers - samenstelling

opooterse kal opooterse kal 14 1997 1 50 broek en hemd

populier ons heemplantje 14 1997 2 5

opoeteren - rotem uit de penneveer 14 1997 2 9 wisselwerking - aanleg kanaal - veerpont - brug

verhaal van narcissus van as lang, hiel lang gelieje ... 14 1997 2 13 geromanceerd verhaal naar waar gebeurde feiten

het lochs de boer op 14 1997 2 16 beschrijving en geschiedenis van het lochs

sjampstein oude gebruiken 14 1997 2 20 gebruik van de schampsteen

zusters in dorne 60 jaar een jubileum 14 1997 2 22 stichting en geschiedenis van klooster te dorne

touw - koord - zeel in en om de boerderij 14 1997 2 25 touwslager - gebruik -heemkundig aspekt

brikkenbakkers voor het dagelijks brood 14 1997 2 29 brikkenbakkers en ovens in dorne rond 1900

foto klasfoto uit 1950 14 1997 2 36 klasfoto meisjesschool 5de en 6de leerjaar - 1950

oorlog 1914-1918 uit een dagboek 14 1997 2 38 uit het oorlogsverslagboek van j. vandersteegen

bestuur van het dorp uit het archief 14 1997 2 44 plaatselijke wetgeving 1560 - 1753

sint maarten over sinte maarten 14 1997 2 49 wie was sint maarten ?

opooterse kal opooterse kal 14 1997 2 50 voornamen

verhaal van narcissus van as lang, hiel lang gelieje ... 15 1998 1 5 geromanceerd verhaal naar waar gebeurde feiten

heermoes/akkerpaardestaart ons heemplantje 15 1998 1 9

vlasteelt van vlas tot lijnolie en linnen 15 1998 1 13 algemeen - van zaad tot vlasplant -  ... tot lijnolie

brikkenbakkers voor het dagelijks brood 15 1998 1 19 brikkenbakkers en ovens in dorne rond 1900

oorlog 1914-1918 uit een dagboek 15 1998 1 24 uit het oorlogsverslagboek van j. vandersteegen

burgemeesters van opoeteren snuffelend in de archieven 15 1998 1 29 feiten en annecdotes uit de archieven omstr.1638

kieverberch -jonker casper van casper van kieverberch 15 1998 1 32 korte biografie van jonker casper van kieverberch

gerechtszaak anno 1765 een sappig verhaal 15 1998 1 33 verhaal over diefstal en inbraak

liedje het stille klooster 15 1998 1 35 oorlogsleed eener moeder of het stille klooster

oorlog 1914-1918 de grote oorlog 15 1998 1 36 algemeen beeld van de oorlog 1914-1918

fanfare het gebeurde vandaag 15 1998 1 42 palmares van de fanfare 96-97

overlijden overlijdens sinds 01.11.97 15 1998 1 43 lijst der overlijdens sinds 1 november 1997

chiro bij een jubileum 15 1998 1 44 persoonlijke terugblik van een oud-leidster

foto foto genomen op de schans 15 1998 1 48 pastoor verdurmen op bezoek op kasteel de schans

opooterse kal opooterse kal 15 1998 1 50 spreuken en gezegden

jeneverbes ons heemplantje 15 1998 2 5

panhausen jakob - abt mensen van bij ons 15 1998 2 9 voorwerpen die aan jakob panhuysen herinneren

overlijden overlijdens sinds mei 1998 15 1998 2 19 lijst van de overledenen sinds mei 1998

fruitbomen - het witkalken witgekalkte bomen 15 1998 2 20 waarom de fruitbomen gekalkt werden.

vlasteelt van vlas tot lijnolie en linnen 15 1998 2 22 van vlasplant tot vezel - van vezel tot linnen

verhaal van narcissus van as lang, hiel lang gelieje ... 15 1998 2 27 geromanceerd verhaal naar waar gebeurde feiten

oorlog 1914-1918 de grote oorlog 15 1998 2 31 vlaams bewustzijn in limburg -administratie

gerechtszaak anno 1636 gevecht om een koeketel 15 1998 2 37 uit de archieven

gedicht de pruimeboom 15 1998 2 40 jantje zag eens pruimen hangen ... h. van alphen

lourdesgrot te dorne volksdevotie 15 1998 2 41 bouw van de lourdesgrot te dorne

oorlog 1914-1918 uit een dagboek 15 1998 2 43 uit het oorlogsverslagboek van j. vandersteegen

gouden kloosterjubileum het gebeurde vandaag 15 1998 2 48 jubileum zr marie-leopold - zr josephien (f. berken)

voetbal het gebeurde vandaag 15 1998 2 48 ssd-dorne - pre-miniemen spelen kampioen

opooterse kal opooterse kal 15 1998 2 50 weerspreuken

mus ons heem-beestje 16 1999 1 5 artikel over de huismus

oetervallei mensen van bij ons 16 1999 1 10 artikel van diane debray (echtg. w.a.kunnen)

foto wie kent ze nog 16 1999 1 16 klasfoto van 1920 klas van mevr. custers

ijzerwinning in de kempen uut vreger joare 16 1999 1 18 ijzerwinning in de kempen

oorlog 1914-1918 de grote oorlog 16 1999 1 22 schaarste, inkwartiering,opeisingen

oorlog 1914-1918 uit een dagboek 16 1999 1 31 uit oorlogsverslagboek van jean vandersteegen

actueel nieuws het gebeurde vandaag 16 1999 1 40 voetbal-schutterij-jubilea-overlijdens

verhaal 'van tippen' zo d'ouden zongen 16 1999 1 42 verhaal leesboekje 4de studiejaar - 60 jaar geleden

verhaal van narcissus van as lang, hiel lang gelie-je 16 1999 1 44 oud romantisch verhaal

helmissekapel ons heemkundig erfgoed 16 1999 1 49 inzegening helmissekapel

opooterse kal opooterse kal 16 1999 1 50 alik,benkelek,daoroppes,...

gras ons heemplantje 16 1999 2 5



>>>>>>  Druk op ctrl-f om een woord te zoeken  <<<<<<<<

liedje lieve lente 1 1984 1 4

steinfeld - bezoek aan de abdij met de heemkring op uitstap 16 1999 2 9

heksenproces te opoeteren heksenjacht in het oeterdal 16 1999 2 13 schepenbank van 20 december 1642

voetbalclub flandria dorne bij een jubileum 15 1999 2 14 stichting en geschiedenis flandria dorne

oorlog 1914-1918 uit een dagboek 16 1999 2 18 nabeschouwingen

de drie gezusters volksdevotie 16 1999 2 24

croymans henri ten huize van 16 1999 2 28 mijnwerker - brancardier

oorlog 1914-1918 de grote oorlog 16 1999 2 33 verzet en spionage - het einde

het sint vincentiusgenootschap onder de toren 16 1999 2 39 stichting van het genootschap - 1873

gepensioneerden een jubileum 16 1999 2 45 40-jarig bestaan ven de bond van gepensioneerden

gouden jubilea het gebeurde vandaag 16 1999 2 46 zr marie-jeanne - zr. marie-michelle - echtg. camps

overlijdens sinds mei 1998 overlijdens 16 1999 2 47

zuster marie-godefrieda bij een overlijden 16 1999 2 48 artikel nav overlijden maria van bree - zrs jozefienen

gedicht 'het jaar 2000' zo d'ouden zongen 16 1999 2 50 gedicht over het jaar 2000

lelietje van dalen ons heemplantje 17 2000 1 5

willem van opoeteren mensen van bij ons 17 2000 1 10 predikheer en kopiist anno 1530

oorlog 1914-1918 de grote oorlog 17 2000 1 13 het leven te opoeteren gedurende de oorlog

sint vincentiusgenootschap onder de toren 17 2000 1 17 werking en uittreksels uit verslagboek

overval op pastoor snuffelend in de archieven 17 2000 1 22 overval in december 1580 op pastoor te opoeteren

het "puts" oude boerderijen 17 2000 1 25 beschrijving en geschiedenis van 'het puts'

schapen en wol tussen sjoap en zok 17 2000 1 31 over schapen, herders en wol te opoeteren

bond van gepensioneerden bij een jubileum 17 2000 1 37 geschiedenis van de bond van gepensioneerden

swenters michiel de eerste eeuweling 17 2000 1 39 de eerste 100-jarige te opoeteren (dorne)

houtkever het knaagt aan de meubels 17 2000 1 42 beschrijving van de houtworm

jubilea het gebeurde vandaag 17 2000 1 44 gouden bruiloften - priesterjubileum - diamant

overlijdens overlijdens sinds nov. 99 17 2000 1 45

opooterse kal opooterse kal 17 2000 1 46 (vuile) opoeters dialect

gedicht 'boerderijen van dorne' zo d'ouden zongen 17 2000 1 48 rijmpje over de boerderijen van dorne

mostaard waar haalt abraham de ... 17 2000 1 49 van mosterdzaadje tot mosterdpotje

klimop ons heemplantje 17 2000 2 5 de klimop

bevolking in 1898 opoeteren een eeuw geleden 17 2000 2 10 beroepen en personen in 1898

gedicht 'de koopman' zo d'ouden zongen 17 2000 2 16 kolder-en feestgedicht

schapen en wol tussen sjoap en zok 17 2000 2 18 het spinnen en spinnewiel

bedevaart bedevaart naar luik 17 2000 2 24 bedevaart naar luik 1896 - 

gedenksteen abt panhuysen terugblik 17 2000 2 29 25 jaar geleden plaatsing van gedenksteen

sint vincentiusgenootschap onder de toren 17 2000 2 33 vervolg van delen uit verslagboek

carbuurlamp in onbruik geraakt 17 2000 2 38 carbidlamp en zijn gebruik

paredis lambert mensen van bij ons 17 2000 2 41 het leven van priester paredis - ? opoeteren 1887 

overlijdens het gebeurde vandaag 17 2000 2 48 overlijdens sinds mei 2000

opooterse kal opooterse kal 17 2000 2 49 verkleinwoorden

archeologische vondst archeologische vondst 17 2000 2 51 kruikje 1100 n chr gevonden in moonenkapelstraat

margriet (de) ons heemplantje 18 2001 1 5 het margrietje

kerkklokken onder de toren 18 2001 1 9 kerkklokken vernield en vernieuwd

de flits in onbruik geraakt 18 2001 1 16 het maken en gebruik van de katapult

banjoclub terugblik 18 2001 1 20 begin en einde van de banjoclub

paredis lambert mensen van bij ons 18 2001 1 24 vervolg uit zijn brieven tijdens de oorlog

smeets lambert burgemeesters te opoeteren 18 2001 1 31 burgemeesters en specifiek burgemeester smeets

mest in en om de boerderij 18 2001 1 37 geschiedenis en gebruik van het mest

lied 'o kruise de vlaming' zo d'ouden zongen 18 2001 1 41 godsdienstig lied

lemmens leonard een geheimzinnige verdwijning 18 2001 1 42 verdwijning van leonard van 't boske  1937

overlijdens het gebeurde vandaag 18 2001 1 44

donatuskapel de kapellen van opoeteren 18 2001 1 45 restauratie van de donatuskapel

opooterse kal opooterse kal 18 2001 1 50 uitspraken en gezegden

gagel ons heemplantje 18 2001 2 5

pastorij onder de toren 18 2001 2 9 de geschiedenis van de pastorij - deel 1

overlijdens - gouden bruiloft het gebeurde vandaag 18 2001 2 15

rechtspraak rechtspraak in opoeteren 18 2001 2 16 hoe - wie en rechtzaak over vechtpartij

eed van de scheepenen rechtspraak in opoeteren 18 2001 2 23 bijlage bij artikel over rechtspraak

speelgoed - zelfgemaakt in onbruik geraakt 18 2001 2 24 over zelfgemaakt speelgoed

mest in en om de boerderij 18 2001 2 31 deel 2 over het mest

paredis lambert mensen van bij ons 18 2001 2 37 briefwisseling tijdens de oorlog vervolg - deel 3

donatuskapel het gebeurde vandaag 18 2001 2 41 inwijding van donatuskapel 16.09.2001

lied - grootvaders klok zo d'ouden zongen 18 2001 2 48 lied 

opooterse kal opooterse kal 18 2001 2 50 vloeken - krachttermen - scheldwoorden

foto veloclub uit ons fotoalbum 18 2001 2 74 foto uit 1908 van de veloclub 

viering 20-jarig bestaan uitnodiging 19 2002 1 5 uitnodiging voor feestzitting en tentoonstelling

speenkruid ons heemplantje 19 2002 1 6



>>>>>>  Druk op ctrl-f om een woord te zoeken  <<<<<<<<

liedje lieve lente 1 1984 1 4

rechtspraak rechtspraak in opoeteren 19 2002 1 10 deel 2 -  reijnders tegen ghijsen 1768

richtlijnen en wijsheden wijsheden uit de archiefdoos 19 2002 1 17 schoolreglement - wijsheden - cosmetica

school en onderwijs onderwijs in opoeteren 19 2002 1 25 lijst van en richtlijnen voor onderwijzers

wolven wolven in opoeteren 19 2002 1 28 1775 -uitgaven voor verdelgen van wolven

rechtspraak burentwist 19 2002 1 33 twist over kappen van een boom 1775

hermans aldegonda fotoalbum 19 2002 1 36 foto en levensbeschrijving tentje gon

mest in en om de boerderij 19 2002 1 38 aflevering 3 - mest

paredis lambert mensen van bij ons 19 2002 1 45 briefwisseling tijdens de oorlog - deel 4

gedicht onze kat 19 2002 1 48 gedichtje

overlijdens - gouden bruiloft het gebeurde vandaag 19 2002 1 49

opooterse kal opooterse kal 19 2002 1 50 onze ogen

20 jaar utersjank 20 jaar utersjank 19 2002 2 4 viering 20-jarig bestaan van de heemkundige kring.

kamperfoelie ons heemplantje 19 2002 2 6 beschijving van kamperfoelie

jan jeunen en lamb. reijnders rechtspraak in opoeteren 3 19 2002 2 10 aanklacht voor slagen en verwondingen

pastorij deel 2 onder de toren 19 2002 2 16 geschiedenis van de pastorij deel 2

schutterij een nieuw vaandel 19 2002 2 21 fran volders (panis) schenkt vaandel.

geebelen mathieu ten huize van 19 2002 2 22 uit het leven van thies leenders

keverberch van de adellijke vamilie van keverberch 19 2002 2 26 de familie keverberch te opoeteren deel 1

paredis lambert mensen van bij ons 19 2002 2 31 brief van paredis aan j. vandersteegen

roex lambert fotoalbum: oude bekenden 19 2002 2 34 foto van lambert roex en maria h. smeets

hooi in en om de boerderij 19 2002 2 36 het maaien en hooien.

reynders fúlicitú zr. een opmerkelijk bidprentje 19 2002 2 43 bidprentje van zr. f. reynders 1818-1849

steensels jaak e.h. pastoor in memoriam 19 2002 2 44 een in memoriam van pastoor steensels

driessen mathieu en indekeu j. sj. in memoriam 19 2002 2 47 in memoriam van m. driessen en pater indekeu

spook het zo d'ouden zongen 19 2002 2 48 versje over het spook

opoeters dialect opooterse kal 19 2002 2 50 uitdrukking ivm benen

klaver ons heemplantje 20 2003 1 5 beschijving van klaver

keverberch van de adellijke vamilie van keverberch 20 2003 1 10 de familie keverberch te opoeteren deel 2

glasramen onder de toren 20 2003 1 18 de glasramen in de st. dionysiuskerk deel 1

bergmans jaak mít sjírpzeeg, dessel en fitsebeitel 20 2003 1 22 de familie bergmans - schrijnwerkersfamilie

fanfare 100 jaar fanfare in opoeteren 20 2003 1 29 100 jarig jubileum van de fanfare

jan van ubbel uit de archieven 20 2003 1 34 olieslager van houben volmolen: jan van ubbel

dorpermolen rond de dorpsmolen 20 2003 1 38 gedicht over de molen

riek boerenalaam 20 2003 1 42 beschrijving van de soorten rieken

vogelnamen vogelnamen 20 2003 1 44 vogelnamen in het dialect

Avermate francis fotoalbum: oude bekenden 20 2003 1 48 foto van f. avermate en g. geyens

opoeters dialect opooterse kal 20 2003 1 50 uitdrukkingen ivm de handen

lork ons heemplantje 20 2003 2 5 beschrijving van de lork of lariks

glasramen onder de toren 20 2003 2 9 de glasramen in de st dionysiuskerk deel 2

keverberch van de adellijke familie van keverberch 20 2003 2 12 de familie keverberch in opoeteren deel 3

kuypers jef mensen van bij ons 20 2003 2 18 kruisheer jef kuypers

jaak bergmans de ""schrijnwerkers" mít sjírpzeeg, dessel en fitsebeitel 20 2003 2 20 vaktermen en anekdoten deel 2 bergmans

houben lamb. en hoendervoets rechtspraak in opoeteren 20 2003 2 26 rechtspraak deel 4

leuvense stoof in onbruik geraakt 20 2003 2 32 beschrijving en gebruik van de leuvense stoof

panhuijsen beroemde families uit opoeteren 20 2003 2 36 de familie panhuijsen deel 1

sjouwekapel kapellen in opoeteren 20 2003 2 42 100-jaar sjouwekapel

iconen terugblik 20 2003 2 44 over de tentoonstelling van iconen

foto oude bekenden 20 2003 2 48 7de en 8ste leerjaar in 1946-47

opoeters dialect opooterse kal 20 2003 2 50 over zat zijn, eten, en van alles wat

witte dovenetel ons heemplantje 21 2004 1 4

keverberch van de adellijke familie van keverberch 21 2004 1 8 de familie keverberch in opoeteren deel 4

glasramen onder de toren 21 2004 1 14 de glasramen in de st dionysiuskerk deel 3

houben alias eerens rechtspraak in opoeteren 21 2004 1 20 rechtspraak deel 5

geritshof - het gieris boerderijen in opoeteren 21 2004 1 24 het gieris en zijn bewoners - de familie bosmans

molenbeek de molenbeek in opoeteren 21 2004 1 32 beschrijving van de molenbeek

ksa ksa in opoeteren 21 2004 1 36 de ksa - de voorgeschiedenis

panhuijsen beroemde families uit opoeteren 21 2004 1 42 de familie panhuijsen deel 2

opoeters dialect opooterse kal 21 2004 1 48 over paarden

kamille ons heemplantje 21 2004 2 4 kamilleplantje

keverberch van de adellijke familie van keverberch 21 2004 2 10 de familie keverberch te opoeteren

opstel schooltijd 1950 21 2004 2 17 opstel van henri schrijvers

glasramen onder de toren 21 2004 2 18 de glasramen in de st. dionysiuskerk

secretaris lambertus houben rechtspraak in opoeteren 6 21 2004 2 26 houben alias eerens en de luikse patriotten

lied es de blaaijer van november 21 2004 2 33 tekst: p.hendrikx - muziek: p. stinckens

oorlog 40-45 langverbeide doch bange stonden 21 2004 2 34 dagboek van zr. m.theodore over de bevrijding

ksa k.s.a. opoeteren 21 2004 2 37 ksa als vereniging-deel 2



>>>>>>  Druk op ctrl-f om een woord te zoeken  <<<<<<<<

liedje lieve lente 1 1984 1 4

panhuijsen of panis beroemde families uit opoeteren 21 2004 2 42 deel 3 familie panhuijsen

gieris of gerritshof een huurcedule van gerritshof 21 2004 2 50 huurovereenkomst uit 1660

schutterij het schuttersjaar 2004 21 2004 2 52 jaaroverzicht van de schutterij

opoeters dialect opooterse kal 21 2004 2 54 uitdrukking ivm brood

het vergeet mij nietje ons heemplantje 22 2005 1 4 het vergeet mij nietje

keverberch van de adellijke familie van keverberch 22 2005 1 8 de familie keverberch in opoeteren deel 4

opstel schooltijd 1950 22 2005 1 14 opstel van henri schrijvers uit 1950

glasramen onder de toren 22 2005 1 15 de glasramen in de st dionysiuskerk deel 5

houben alias eerens rechtspraak in opoeteren 22 2005 1 20 rechtspraak deel 7

oorlog 1940-1945 langverbeide..doch bange stonden 22 2005 1 29 dagboek van zr. m.theodore over de bevrijding

ksa ksa in opoeteren 22 2005 1 32 de ksa - de ksa van opoeteren deel 3

geritshof - het gieris boerderijen in opoeteren 22 2005 1 37 het gieris en zijn bewoners -pachters op het gierishof deel 2

opoeters dialect opooterse kal 22 2005 1 43 over de hond

hondenkar in onbruik geraakt 22 2005 1 46 de hondenkar

opstel de melkerij 22 2005 1 51 de melkerij - opstel van m. knevels

tamme kastanje ons heemplantje 22 2005 2 4 tamme kastanje

keverberch van de adellijke familie van keverberch 22 2005 2 8 de familie keverberch in opoeteren deel 7

opstel schooltijd 1950 22 2005 2 14 de dronkaard-opstel van henri schijvers

glasramen onder de toren 22 2005 2 15 de glasramen in de st dionysiuskerk deel 6

nijs hendrik ten huize van 22 2005 2 19 levnsloop van h. nijs - oud-burgemeester

houben alias eerens rechtspraak in opoeteren 22 2005 2 26 rechtspraak deel 8

woningen in opoeteren in 1775 booederijen en woningen 22 2005 2 32 lijst van de woningen in opoeteren in 1775

oorlog 1940-1945 langverbeide..doch bange stonden 22 2005 2 35 dagboek van zr. m.theodore over de bevrijding

ksa ksa in opoeteren 22 2005 2 39 de ksa - de ksa van opoeteren deel 4

opoeters dialect opooterse kal 22 2005 2 44 allerlei uitdrukkingen

cuisiniere -de kuzenjþþr in onbruik geraakt 22 2005 2 46 beschrijving van de kookkachel

gedicht zo de ouden zongen 22 2005 2 50 onder het appelen schillen van b. van meurs

Nieuwjaarswensen redactienieuws 23 2006 1 2 wensen voor het jaar 1972

sleedoorn ons heemplantje 23 2006 1 5 sleedoorn

keverberch de adellijke familie van keverberch 23 2006 1 11 de familie keverberch in opoeteren deel 8

oorlog 1940-1945 langverbeide..doch bange stonden 23 2006 1 17 dagboek van zr. m.theodore over de bevrijding

glasramen onder de toren 23 2006 1 18 de glasramen in de st dionysiuskerk deel 7

marieke janssen, honderdjarige ten huize van 23 2006 1 21 gesprek met 100-jarige

hausluipe ten huize van 23 2006 1 27 volksgebruik bij huwelijk

houben alias eerens rechtspraak in opoeteren 23 2006 1 28 rechtspraak deel 8

louis lemmens in memoriam 23 2006 1 38 louis lemmens oud pastoor dorne

opoeters dialect opooterse kal 23 2006 1 46 allerlei uitdrukkingen

bakoven in onbruik geraakt 23 2006 1 48 geschiedenis broodbakken

Kweepeer ons heemplantje 23 2006 2 6

keverberch  deel 9 de adellijke familie van keverberch 23 2006 2 12 de familie keverberch in opoeteren deel 8

houben alias eerens rechtspraak in opoeteren deel 10 23 2006 2 19 rechtspraak deel 10

wet op leurders gemeenteraad 1886 23 2006 2 25

geschiedenis schutterijen onze sjötte 23 2006 2 32 ontstaan van de schutterijen

renaat nauwelaerts in memoriam 23 2006 2 36 erevoorzitter heemhundige kring

preek pastoor mannekesveer zo d'ouden ..... vertelden 23 2006 2 41 humor op een kampvuur

opoeters dialect opooterse kal over fruit 23 2006 2 44

bakoven in onbruik geraakt 23 2006 2 46 oude gebruiksvoorwerpen

fluitenkruid ons heemplantje 24 2007 1 6

keverberch  deel 10 de adellijke familie van keverberch 24 2007 1 10

houben alias eerens rechtspraak in opoeteren deel 11 24 2007 1 18

afscheid zusters ten huize van 24 2007 1 25 gesprek met de afscheidnemende zusters

zusters in Opoeteren geschiedenis zusters in Opoeteren 24 2007 1 32

rupsenbestrijding in 1838 uit memoriael provincie limburg 24 2007 1 38

geschiedenis schutterijen onze sjötte deel 2 24 2007 1 39

Nieuwe uniformen schutterij opoeteren 24 2007 1 42

snoepwinkeltje zo d'ouden ..... vertelden 24 2007 1 44

gezond eten en drinken in het oude rome volksgeneeskunde 24 2007 1 46

acacia ons heemplantje 24 2007 2 6

keverberch  deel 11 de adellijke familie van keverberch 24 2007 2 12

archeollogie in opoeteren vondsten uit het steentijdperk 24 2007 2 19 bijlen, pijlpunten en schrapers uit het neo- en mesolythicum

houben versus boonen rechtspraak in opoeteren deel 12 24 2007 2 22

interview jaak seps 100-jarige in dorne 24 2007 2 30

geschiedenis schutterijen onze sjötte deel 3 24 2007 2 40

van sjroemp tot wasautomaat geschiedenis wasmachine deel 1 24 2007 2 49

rabarber ons heemplantje 25 2008 1 6

keverberch  deel 12 de adellijke familie van keverberch 25 2008 1 11



>>>>>>  Druk op ctrl-f om een woord te zoeken  <<<<<<<<

liedje lieve lente 1 1984 1 4

houben versus boonen rechtspraak in opoeteren deel 13 25 2008 1 21

geschiedenis schutterijen onze sjötte deel 4 25 2008 1 29

tho de wiesvruiw ten huize van 25 2008 1 35

van sjroemp tot wasautomaat geschiedenis wasmachine deel 2 25 2008 1 50

vliegenzwam ons heemplantje 25 2008 2 6

keverberch  deel 13 de adellijke familie van keverberch 25 2008 2 11

mathieu stals 50 jaar priester ten huize van 25 2008 2 16

molenaar caspar boonen rechtspraak in opoeteren deel 14 25 2008 2 26

OLS optocht 50 jaar geleden ... 25 2008 2 32

stronkenuitroeier in onbruik geraakt 25 2008 2 40

het maken van een boek opoeteren, een dorp aan de oeter 26 2009 1 4 de lange weg om een boek samen te stellen

meidoorn ons heemplantje 26 2009 1 10

keverberch  deel 14 de adellijke familie van keverberch 26 2009 1 15

Fin Janssen of Fin Biêze Ten huize van 26 2009 1 20 interview Fin Biêze

foto theodoor roex ?? rond een oude foto 26 2009 1 25 is dit een foto van voor 1846?

wijver commissie rechtspraak in opoeteren deel 15 26 2009 1 30

ploeg en gareel rond de boerderij 26 2009 1 37 landbewerking door de eeuwen heen

pastoor goossens gouden priesterjubileum 26 2009 1 42

het bouwen van een kerk bij de 100-jarige nieuw kerk 26 2009 2 4 lastenboek van de bouw van de kerk in 1908

de spaanse griep te opoeteren verslag griepepidemie in 1918 26 2009 2 11

keverberch  deel 15 de adellijke familie van keverberch 26 2009 2 16

Ten huize van ,,, de laatste herder van opoeteren 26 2009 2 21 levensverhaal van Bèr Derkoningen

wijver commissie rechtspraak in opoeteren deel 16 26 2009 2 29

opoeteren in 1845 de huizen in 1845 26 2009 2 39 de eerste kadasterplannen  1845

voorstelling van ons boek  'Opoeteren, een dorp aan de oeter' 26 2009 2 45

kersen ons heemplantje 27 2010 1 4

de familie Reijn(d)ers kroniek van een Opoeterse familie 27 2010 1 7

Lisette Bergmans ten huize van 27 2010 1 18 van het Helmisse bij de kerk

fotoboek nieuwe uitgave in wording van de kring 27 2010 1 26

messteek in de herberg rechtspraak in opoeteren 27 2010 1 30

Opoeteren in 1845 het landschap van opoeteren in 1845 27 2010 1 36

aantekeningen pastoor dochez onder de kerktoren 27 2010 1 43

Boekweit ons heemplantje 27 2010 2 4

de familie Reijn(d)ers kroniek van een Opoeterse familie 27 2010 2 10

De via Limburgica de weg naar Compostela 27 2010 2 17

De oude lijkwagen 27 2010 2 19

Zusters in Dorne deel 1 27 2010 2 26

Een oorlogsverhaal Een Duitse deserteur in Dorne 27 2010 2 38

De geschiedenis van het 'huisken' 27 2010 2 42

De stam Jacobs 27 2010 2 50

De verzunken klok Gedicht M, Knevels 27 2010 2 52

Gagel ons heemplantje 28 2011 1 5

de familie Reijn(d)ers kroniek van een Opoeterse familie 28 2011 1 8

Guur weer in 1740 Oude kronieken 28 2011 1 16

Familienamen in Opoeteren 28 2011 1 18

73 jaar Zusters Jozefienen in Dorne 28 2011 1 20

Finneke Delbroek Ten huize van 28 2011 1 32

Onderhoud van de brug, ouderplicht ,,, rechtspraak in opoeteren 28 2011 1 38

Pastoor Goossens overleden Im memoriam 28 2011 1 47

Jeugdherinneringen van Mieke Moors Im memoriam 28 2011 2 5

Hazelaar ons heemplantje 28 2011 2 8

de familie Reijn(d)ers kroniek van een Opoeterse familie 28 2011 2 12

Relekwieën in de kerk Onder de toren 28 2011 2 22

Henri Oosterbos Ten huize van 28 2011 2 28

Blijf van de schout af, beledig geen pastoor ,,,rechtspraak in opoeteren 28 2011 2 34

Brief uit Amerika 28 2011 2 42

Memorabele wedstrijd Verslag voetbalwedstrijd 28 2011 2 46

Boerenwormkruid ons heemplantje 29 2012 1 6

de familie Reijn(d)ers kroniek van een Opoeterse familie 29 2012 1 10

Lentetornooi 50 jaar geleden ... 29 2012 1 17

Karrenwiel maken Verdwenen beroepen 29 2012 1 22

Toneel in Dorne Oude bekenden 29 2012 1 28

Mieke Vandewal Ten huize van 29 2012 1 30

Herbergruzies, rechtspraak in Opoeteren 29 2012 1 36

Sleutelbloem Ons heemplantje 30 2013 1 4

de familie Reijn(d)ers kroniek van een Opoeterse familie 30 2013 1 6



>>>>>>  Druk op ctrl-f om een woord te zoeken  <<<<<<<<

liedje lieve lente 1 1984 1 4

Begrafenis , lijkbezorging Geschiedenis van het kerkhof Opoeteren 30 2013 1 14

Lastenboek Kerk 1905 Verbouwing kerk 1905 30 2013 1 22

Burenruzies rechtspraak in opoeteren 30 2013 1 27

Emigratie uit Opoeteren Emigratie naar Amerika 30 2013 1 34

Aanvullingen en Correcties reacties op fotoboek 30 2013 1 43, 46

Salie Ons heemplantje 30 2013 2 4

de familie Reijn(d)ers deel 8 kroniek van een Opoeterse familie 30 2013 2 8

Cassiskapel H, Bridget Kapellen 30 2013 2 14

Het Knuips 30 2013 2 22

Oude balk Interessante vondst 30 2013 2 28

Burgemeesters in de fout rechtspraak in opoeteren 30 2013 2 32

Delphine Boël Afstammelinge van de Selys 30 2013 2 43

Elie Gerits Ten huize van 30 2013 2 48

Vingerhoedskruid Ons heemplantje 31 2014 1 4

de familie Reijn(d)ers deel 9 31 2014 1 7 kroniek van een Opoeterse familie

Bidprentjes 31 2014 1 15 Geschiedenis, soorten, evolutie….

Van bedevaarten, mirakelen, genezingen, Het rijke Roomse leven 31 2014 1 27

Diefstal op het Bercken rechtspraak in Opoeteren, deel 24 31 2014 1 34

Michel Moors Ten huize van 31 2014 1 45

Opoeteren en de eerste wereldoorlog 31 2014 2 4

Ekster Ons heembeestje 31 2014 2 11

de familie Reijn(d)ers deel 10 31 2014 2 14 kroniek van een Opoeterse familie

Bond van het Heilig Hart Het rijke Roomse leven 31 2014 2 17

Oude bidprentjes 31 2014 2 22

Jef Amand Ten huize van 31 2014 2 26

Burenruzie met mes rechtspraak in Opoeteren, deel 25 31 2014 2 34

Bakker Vandersteegen 31 2014 2 47

Bond van grote gezinnen Dorne 31 2014 2 50 24 gezinnen met meer dan 10 kinderen

Heide Ons Heemplantje 32 2015 1 4

de familie Reijn(d)ers deel 11 32 2015 1 9 kroniek van een Opoeterse familie

Reünie Zandstraat 32 2015 1 23

Mathieu Thijs Ten huize van 32 2015 1 28

Jan Stukken & Catharina Hilven Oude bekenden 32 2015 1 35

Afscheid van Meester Smeets 32 2015 1 42

Schoolvakanties in een ver verleden 32 2015 1 46

Paddenstoelen Ons Heemplantje 32 2015 2 4

de familie Reijn(d)ers deel 12 32 2015 2 6 kroniek van een Opoeterse familie

Det waas Roy Uitgave van boek Gruitrode 32 2015 2 12

Anna Stevens vs E.H Joannes Pots Rechtspraak in Opoeteren 32 2015 2 14

Aflaten Het rijke Roomse leven 32 2015 2 22

Tho Maesen & Bèr Vanbuel Oude bekenden 32 2015 2 30

Oorlogsliedjes Zo d'ouden zongen 32 2015 2 38

Kamperen in de jaren 50 32 2015 2 47

Natuur en wiskunde De getallen van Fibonacci 33 2016 1 4

de familie Reijn(d)ers deel 13 33 2016 1 10

De litanie Het rijke Roomse leven 33 2016 1 18

Het stond in de krant Over het Europees lentetornooi 1961 33 2016 1 22

Schatten op zolder onderwijs documenten in de jaren 1930 33 2016 1 28

Ichteren bij Colette Vandeweerd Oude bekenden 33 2016 1 35

Fons Kuypers vermoord in Kongo 1965 33 2016 1 40

Varens Ons Heemplantje 33 2016 2 4

Anna Stevens op proces Joannes Pots Rechtspraak in Opoeteren 33 2016 2 8

Schoolverlof anno 1930 Schatten op zolder 33 2016 2 20

de familie Reijn(d)ers deel 14 33 2016 2 25

De Eucharistische Kruistocht Het rijke Roomse leven 33 2016 2 30

Flandria Dorne: het einde 33 2016 2 40

Het Berben Oude boerderijen 33 2016 2 45

Aardappel Ons Heemplantje 34 2017 1 4

Gluren bij de buren 34 2017 1 9

Een vierde rechtbank in Opoeteren? Rechtspraak in Opoeteren 34 2017 1 12

Jan en Mia Jannis Mensen van bij ons 34 2017 1 18

de familie Reijn(d)ers deel 15 34 2017 1 24

De processie Het rijke Roomse leven 34 2017 1 28

De Biêzen-files Schatten op zolder 34 2017 1 34

De verdwenen madonna Ons kunstpatrimonium 34 2017 1 39

Ichteren bij Jos Avermate 34 2017 1 46



>>>>>>  Druk op ctrl-f om een woord te zoeken  <<<<<<<<

liedje lieve lente 1 1984 1 4

De zonnebloem Heemplantje 34 2017 2 4

Een vierde rechtbank in Opoeteren? Rechtspraak in Opoeteren 34 2017 2 7

Ichteren bij Lena Gerits Mensen van bij ons 34 2017 2 13

de familie Reijn(d)ers deel 16 34 2017 2 18

Bijnamen families Dorne 34 2017 2 22

Een huurcontract uit 1844 34 2017 2 26

Foute familiegegevens Stamboom Mieke Schreurs 34 2017 2 31

De zusters van Liefde en Opoeteren 34 2017 2 37

Honderdjarige Maria Vandersteegen 34 2017 2 47

Open monumentendag 2017 34 2017 2 50

Asperge Heemplantje 35 2018 1 4

Een vierde rechtbank in Opoeteren? 35 2018 1 6

Thoke Craeghs Mensen van bij ons 35 2018 1 11

de familie Reijn(d)ers deel 17 35 2018 1 14

De zusters van Liefde en Opoeteren (deel 2) 35 2018 1 22

Missiepreken Het rijke Roomse leven 35 2018 1 28

Het kinderheil Gesprek met Miet Vermeulen 35 2018 1 33

Verminkte soldaten WO1 35 2018 1 36

De bokkenrijders 35 2018 1 40

Erfgoeddag 22 april 2018 35 2018 1 45

36 jaar Utersjank 35 2018 2 4 Overzicht van 36 jaren geschiedenis Heemkundige Kring

Markente figuren in Opoeteren 35 2018 2 19

Ichteravond bij Miel Moors Herinneringen aan Flandria Dorne 35 2018 2 35

De kerkgang Het rijke Roomse leven 35 2018 2 39

Het slachten van het huisvarken 35 2018 2 42

Familiefoto Lèètje Langzieps 35 2018 2 48

snoepwinkeltje Opooterse kal 35 2018 2 51

De bosbes Ons heemplantje 36 2019 1 4

de familie Reijn(d)ers deel 18 36 2019 1 7

De eremis Het rijke Roomse leven 36 2019 1 16

Oproep aan moeders in WO2 Schatten op zolder 36 2019 1 22

De torenhaan geveld 36 2019 1 25

Muntvondst in Opoeteren Archeologie in Opoeteren 36 2019 1 31

Wolven in Opoeteren 36 2019 1 34

Herdenking WO1 in Opoeteren 36 2019 1 41

Bidprentje Lambertus Joppen 36 2019 1 47

de familie Reijn(d)ers deel 19 36 2019 2 4

Donatus van Munstereifel Het rijke Roomse leven 36 2019 2 11

Ichteren bij Miel Moors deel 2 Herinneringen aan Flandria Dorne 36 2019 2 14

Muntvondst in Opoeteren afl 2 Archeologie in Opoeteren 36 2019 2 20

Rechtspraak in Opoeteren deel 32 36 2019 2 22

Missionaris Jan Roex 120 jaar geleden 36 2019 2 26

Ichteen bij Edgard Mulders Mensen van bij ons 36 2019 2 29

Zuster Marie-Jeanne Im memoriam 36 2019 2 40

Lies Bergmans Im memoriam 36 2019 2 42

Diamanten bruiloft 1933 36 2019 2 48

de familie Reijn(d)ers deel 20 37 2020 1 4

Met paard en kar 37 2020 1 10

Oorlogslachtoffers in WO2 37 2020 1 15

Pestheiligen Het rijke Roomse leven 37 2020 1 43

Muntvondst in Opoeteren afl 3 Archeologie in Opoeteren 37 2020 1 46

Missionaris Jan Roex deel 2 120 jaar geleden 37 2020 1 49

Familie Schreurs - Vandeweerd Familiegeschiedenis 37 2020 2 4

Op bedevaart Het rijke Roomse leven 37 2020 2 10

Muntvondst in Opoeteren afl 4 Archeologie in Opoeteren 37 2020 2 14

Bidprentje uit 1854 37 2020 2 18

Kastelen Kieverberg 37 2020 2 31

Ongevallen met kar en paard 37 2020 2 42

Dit dorp, ik weet nog hoe het was De groei van Opoeteren 37 2020 2 26

Bedevaart als boetedoening Het rijke Roomse leven 38 2021 1 4

Vondst muntgewicht in Opoeteren Archeologie in Opoeteren 38 2021 1 7

Water van levensbelang 38 2021 1 11

Missionaris Jan Roex overlijden 120 jaar geleden 38 2021 1 16

Dit dorp, ik weet nog hoe het was De groei van Opoeteren 38 2021 1 23

Fanfare Opoeteren Stichtingsjaar 38 2021 1 28

De kleren maken de man 38 2021 1 32



>>>>>>  Druk op ctrl-f om een woord te zoeken  <<<<<<<<

liedje lieve lente 1 1984 1 4

Molenaarsfamilie Cuppens 38 2021 1 37


