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Olen zomert
2012 - 2013

Lieve mensen van Olen 
en omstreken,

Hoe gaat het ermee?   Alles OK hoop ik.  Ja het is alweer een tijdje geleden dat we mekaar zijn tegengekomen 
hé .  Weet ge nog  toen de koe werd opgetrokken aan de kerkentoren?  Dat was nogal een stunt hé.   Lara 
is nu een VIK geworden (very important koe).  En er zijn nog tal van leuke anekdotes geweest tijdens Olen 
Wintert 2011.  Voor ieder zijn meug, zijn herinneringen en zijn foto’s.  Met andere woorden het was weer af.  
Proficiat aan iedereen!
En we vliegen er meteen weer in met Olen Zomert 2012.  Afspraak zelfde uur, zelfde plaats met tal van nieuwe 
artiesten.  Wat denk je van Marina Wally!   Nieuw dit jaar onder de velumtent een heus ‘Volkdansfestival’ en 
‘Olen zingt’.   Een ding is zeker: als je alles wil volgen, kan je gerust uw eigen tuin verhuren tijdens de zomer, 
een plezante besparing!

2011 was het Europees jaar van de vrijwilliger en dat hebben we gevierd.  2012 is het jaar 
van de actieve senioren.  Als je eens goed rond je kijkt  deze zomer,  dan ga je er van 
verschieten hoeveel senioren actief bezig zijn bij deze Olense evenementen.  Ook in het 
programma vergeet de vzw Keizer Karel  onze senioren zeker niet.   Voor al onze actieve 
senioren dan ook een luid hip hip  hip hoera en een dikke knuffel.

Lieve mensen,  amuseer jullie, geniet van het programma,  van het weer en van mekaar. 

Stop al je zorgen in je plunjezak en fluit fluit fluit en tot in de zomer 
van Olen.

Riet Smits
Schepen van Cultuur

Zondag 24 juni 9u
Picknick op het plein
Donderdag 5 juli 22u
Ciné Leemans: Rundskop
Vrijdag 6 juli 18u
Daar bij die molen
Zaterdag 7 juli 17u
Olen on the rocks
Donderdag 12 juli 22u
Ciné Leemans: Le gamin au vélo
Zondag 15 juli 13.30u
Fiesta Latina, salsafestival
Donderdag 19 juli 22u
Ciné Leemans: Kuifje, het geheim van de eenhoorn
Donderdag 26 juli 22u
Ciné Leemans: Hasta La Vista
Zondag 29 juli 14u
Kleinkunstfestival
Zondag 19 augustus 13.30u
Volksdansfestival
Zondag 26 augustus 14u
Keizer Kriek
Zondag 2 september 12u
Boerkesfeest
Zaterdag 8 september 18u
Olen zingt - lichtspektakel
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Zaterdag: Olen on the rocks
Groepen uit Olen en omstreken treden op vanaf 
16.30u:
 

Vertex
      Roomservice
           Dark Vetta Koppa
               Kommorov
                     Koyle

Stevige rockmuziek en ijzersterke covers
 

In de tent treedt pIE P. Klein op met 
leuke Nederlandstalige nummers
 
De belangrijkste nieuwigheid voor 
deze feesten aan de molen is dat 
er nog wel stoelen staan, maar dat 
ze verhuurd worden tegen de prijs 
van één drankbonnetje. Iedereen 
mag nog steeds zijn eigen stoeltje 
meebrengen. Het hele molenterrein 

wordt omgedoopt tot een festivalweide. We voorzien 
voor het publiek dus 
meer comfort dan 
voorheen.
 
Nog twee aanraders:
Kom met de fiets!
Breng warme kledij 
mee!

 
Marina Wally
   Get Ready
        Lisa Del Bo
     Willy Sommers
  Yves Segers
       DJ Hermano

Ongelooflijk: toegang gratis. Start 18u!

Vrijdag: Daar bij die molen

Dorpsplein Olen-centrum
Zondag 15 juli 13.30u

Olen is al vele jaren de 
salsa bakermat van de 
Kempen. Als Keizer Karel 
het kon, ook hij leerde zelfs 
salsa dansen.  Zondag 15 
juli openen we de Fiesta 
Latina met een Flamenco 
voorstelling, vooraleer 
het zwoele salsageweld 
losbarst. Twee Cubaanse 
live groepen doen 
hun uiterste best om 
aangename, dansbare 
salsa te brengen. Alma 
Latina opent het feest, 

Ritmo Latino sluit het feest. We kennen de groepen, 
we kennen de muziek en we weten dat iedereen 
zich uitstekend zal amuseren. Een salsa-initiatie en 
DJ Baobab kruiden het geheel.

Fiesta latina
Dorpsplein Olen-centrum
Zondag 29 juli 14u
Topartiesten brengen Nederlandstalige 
kleinkunst van topniveau. Het orkest van Bart van 
den Bossche begeleidt Maggy McNeal (‘Terug 
naar de kust’), Sophie met een ode aan Bram 
Vermeulen en ons aller publiekslieveling Armand 
met zijn ‘Ben ik te min’. Jan de Smet, van de 
Nieuwe Snaar, vergast het publiek met een ode 
aan Wannes Van de Velde. Headliner dit jaar is 
niemand minder dan Johan Verminnen. Met zijn 
groep brengt Verminnen de mooiste liedjes die 
hij creëerde in zijn jarenlange carrière. 

Toegang gratis. Breng gerust eigen zitjes mee!

Kleinkunstfestival

Buulmolen - Industrielaan
Vrijdag 6 en zaterdag 7 juli

 bvba Dakwerken
Geentjens Wim

Dakwerken
looD
zink

koper

brigandsstraat 7
2250 olen

Tel.: 014/26 65 53
GSM: 0496 99 42 74
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Dorpsplein Olen-centrum
Zondag 26 augustus 14u

Het doe-festival voor 
kinderen op de laatste 
zondag van augustus 
wordt stilaan een 
klassieker. Kom gerust 
met uw kinderen naar 
Olen-centrum, want ze 
krijgen een ongelooflijk 
gevariëerd aanbod met 
porties plezier op alle 
vlakken. Zo mogen ze op 
de paardenmolen, met 
echte paardjes wandelen, 
maar zijn er heel wat 

voorstellingen van clowns en goochelaars. Muziek 
op kindermaat brengt de jongsten in hogere sferen. 
En uiteraard is er ook het doe-aspect. Kinderen 
mogen zelf grote-mensendingen doen!!

Vrijwel alle attracties en voorstellingen zijn gratis. 
Breng uw kinderen en kleinkinderen mee en laat ze 
kennismaken met dit Olense topfeest.

Met medewerking van springkastelen De Cock-Van 
Donink en kinderanimatie F.Lodder

Keizer Kriek
Boerkesplein Onze-Lieve-
Vrouw-Olen
Zondag 2 september 12u
Op enkele jaren tijd heeft het Boerkesfeest de 
allures van een klassieker gekregen. Kinderen 
maken kennis met kermisattracties uit lang 
vervlogen tijden, ouders drinken bieren van 
vandaag en eten lekkernijen uit hun jeugdjaren. 
Maar de animatie komt steeds meer op het 
voorplan. Muzikanten met volksliedjes van 
vroeger, circusattracties, straattoneel en zoveel 
meer. En uiteraard boerse bezigheden zoals 
boerendarts en volksspelen allerhande.

Toegang gratis! Je moet het beleven.

Alle info op www.boerkesfeest.be

Boerkesfeest

Velumtent, dorpsplein 
Olen-centrum
Zondag 19 augustus 14u

Ondertussen is ons volksdansfestival 
een tweejaarlijkse traditie 
geworden. Ook dit jaar zorgen 
we voor een zeer breed gamma 
aan volksdansen met groepen 
van over de ganse wereld: Groot 
Brittanië met “East Suffolk Morris 
Men”: typische Morrisdansen met 
Cotswald traditie;
India met “Spandan” of hartslag: de 

rijke, maar verscheiden cultuur van 
India wordt hier levendig gehouden; 
Litouwen met “Grandinèlè: kinderen 
en jongeren opgegroeid met de 
traditionele dansmuziek; Macedonië 
met “Bojmija”: uitzonderlijk mooie 
traditionele klederdracht met 
originele Macedonische dansen 
en tot slot Polen met “Krakus”: de 

oudste studenten – folkgroep uit Polen.
Al deze groepen worden ondersteund door “Live 
music”. Start: 14.00 uur. Toegang tot dit spektakel 
volledig gratis.

Volksdansfestival

Velumtent, dorpsplein
 Olen-centrum
Zaterdag 8 september 20u
Op zaterdag 8 september vieren we het slotfeest 
van Olen Zomert. De Velumtent mag nog 
éénmaal als decor fungeren alvorens ze aan 
haar winterslaap begint.
We starten dit feest om 20.00 uur met een ritmisch 
optreden van “Taste of drums”: enkele locals 
geven het beste van zichzelf en zorgen ervoor 
dat iedereen beweegt op hun klanken.
Om 21.00 uur gaan we met z’n allen onze 
stemmen testen. Talloze Vlaamse evergreens 
zullen hoorbaar zijn tot ver over de Olense 
grenzen: Olen zingt !!.
Wanneer de zon zich verbergt achter 
de lindebomen is het moment suprême 
aangebroken: een uniek klank- en lichtspel laat 
ons op een eervolle wijze afscheid nemen van 
alweer een geslaagde zomer. Een lichtspel dat 
in Olen nog nooit werd vertoond!

Slotfeest Olen Zomert 
Olen Zingt
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10 jaar Cine Leemans

Ciné Leemans is ondertussen een gevestigd begrip 
in Olen en omstreken. Voor het 10de jaar op rij 
organiseert de vzw Keizer Karel deze gevarieerde reeks 
openluchtfilms. Elke donderdagavond van de maand 
juli nestelt jong en oud zich in het groen, klaar voor een 
zomerse filmavond. Voor deze jubileum-editie van Cine 
Leemans kozen we voor een greep uit het Belgische 

filmaanbod: Vlaams en Waals, fictie en gebaseerd op een waar verhaal, de ene al meer bekroond 
dan de andere, voor ieder wat wils! 
We bijten de spits af met het befaamde Rundskop (05/07), gevolgd door de broeders Dardenne 
met Le gamin au vélo (12/07). De derde donderdag worden we de wereld van België’s beroemdste 
reporter in gesleept: Kuifje (19/07). We sluiten de filmzomer af met een bijzonder reis naar Spanje 
Hasta La Vista (26/07)

Wat? Gratis filmvertoning in openlucht.
Waar? Tuin van Villa Leemans (het Sociaal Huis) Lichtaartseweg 9 in St. Jozef Olen (op een 
boogscheut van het station)
Wanneer? Elke donderdagavond in juli om 22u. Welkom vanaf 21u.

CINE LEEMANS: programma 2012

De voorstellingen voor dit najaar in Olen….
In theater het Vierde Oor, Teunenberg, 
allemaal try outs van nieuwe voorstellingen:

Donderdag 27 september 20u
Geert Hunnaerts met zijn eerste zaalshow en meteen ook zijn 
eerste optreden in Olen. Geert is vooral bekend als Peter in de 
soap Thuis. Nog slechts een beperkt aantal tickets te koop.

Dinsdag 2 oktober 20u
An Nelissen met haar voorstelling: ‘Taboe, is dit alles?’

Donderdag 11 oktober 20u
Wim Helsen: volledig uitverkocht!

Maandag 29 oktober 20u
Wouter Deprez, met zijn eerste voorstelling na zijn Zuid-Afrika 
verblijf!
Opgelet: laatste tickets.

Donderdag 31 januari 20u
Bert Kruismans met zijn allernieuwste voorstelling!

Tickets voor deze voorstellingen kosten 10 euro per stuk.

In de spiegeltent op het marktplein:

Donderdag 1 november 20u: 
kleinkunstavond met Jelle Cleymans, tickets kosten 8 euro. 
Avondvullende voorstelling met een opmerkelijk veelzijdig 
artiest. Gekend van ons kleinkunstfestival.

Vrijdag 2 november 13.30u: 
De Melando’s, tickets kosten 7 euro

Vrijdag 2 november 20u: 
Fiesta Latina Indoor, tickets kosten 5 euro

Zondag 4 november 20u: Een avondje stand up met 
Steven Goegebeur en Begijn Le Bleu, tickets kosten slechts 8 euro

Maandag 5 november 13.30u: dansnamiddag voor sen-
ioren, tickets kosten 6 euro, twee drankjes inbegrepen!

Alle tickets zijn te koop aan het onthaal van het gemeentehuis, 
aan het onthaal van de dienst Vrije Tijd in het Boekelhuis, bij 
boekhandel Verdonck te Sint-Jozef of via de website 
www.olen.be, rechtsonder klikken op ‘Olen Keizersterk’

De films voor de zomer van 2012:
 
donderdag 5 juli: Rundskop
donderdag 12 juli: Le gamin au vélo
donderdag 19 juli: Kuifje, het geheim van de eenhoorn
donderdag 26 juli: Hasta la vista
 
Veel plezier met deze topfilms
 
 

Picknick op het plein!

Dorsplein Olen-centrum
Zondag 24 juni vanaf 9u
 
 
Lekker gezellig samen ontbijten op het plein, met muziek, grime, ballonplooiers,....
U bestelt best nu al een ontbijtpakket via www.olen.be (rechtsonder klikken op Olen Keizersterk) 
tegen de prijs van 9 euro voor ee volwassene en 6 euro voor een kinderontbijt. Verder zijn ze te koop 
aan het onthaal van het gemeentehuis, op de dienst vrije tijd in het boekelhuis en bij boekhandel 
Verdonck in St. Jozef. De tickets kunnen tot 15 juni worden aangekocht. De ontbijten worden verzorgd 
door de Olense Wereldwinkel. Koffie, thee en chocolademelk wordt u gratis aangeboden.
Een ontbijt dat je moet meemaken! Breng alvast je picknickdekentje, kinderen, kleinkinderen en je 
hele familie mee.

Donderdag 19/07/2010: Kuifje. Het geheim van de Eenhoorn. 

 

Spannende animatiefilm in een regie van 

Stephen Spielberg.  

Kuifje koopt op een rommelmarkt een 

schaalmodel van de Eenhoorn, een Frans 

oorlogsschip uit de 17de eeuw. Hij 

ondervindt meteen dat er iets vreemds 

aan de hand is met dit schip,  en wil het 

geheim van de Eenhoorn achterhalen. Zo 

ontmoet hij voor het eerst kapitein 

Haddock. Ze gaan samen op zoek naar de 

schat van Haddocks voorvader, François, 

ridder de Haddoque. Maar zij zijn niet de 

enigen die de schat willen vinden. 

De film won in 2012 o.a. de Golden Globe 

voor beste animatiefilm.  

 

www.kuifje‐film.be 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Donderdag 26/07/2010: Hasta La Vista 

 

Philip, Lars en Jozef zijn twintigers: één 

van hen is blind, de ander is verlamd, 

een derde is terminaal ziek. Alle drie 

houden ze van wijn en vrouwen.  Onder 

het mom van een wijntour hopen ze van 

beide te kunnen proeven, voor het eerst 

in hun leven. In werkelijkheid willen ze 

onder begeleiding van de flamboyante 

buschauffeur Claude het huis van lichte 

zeden ‘El Cielo’ in Spanje bezoeken. 

Zullen ze hun doel bereiken? 

Regisseur Geoffrey Enthoven: "Er mag 

gelachen worden, dames en heren, ook 

al zal het niet altijd grappig zijn en is 

lang niet iedereen altijd even 

sympathiek." 

Hasta La Vista werd internationaal 

opgemerkt en ontving verscheidene 

publieksprijzen. 

 

 

 

 

 

 
 

Donderdag 12/07/2010: Le Gamin au Vélo 

 

Cyril woont in een tehuis. Een tijdelijke 

regeling, denkt hij: zijn vader kan hem elk 

moment komen ophalen. Wanneer de vader 

met de noorderzon verdwijnt, ontsnapt Cyril: 

op zoek naar zijn vader, en zijn fiets. De flat van 

papa is leeg, de fiets blijkt verkocht. De 

zoektocht leidt wel tot een ontmoeting met 

kapster Samantha. Aangedaan door de licht 

ontvlambare Cyril, besluit zij hem tijdens de 

weekenden op te vangen. Maar Cyril blijft 

zoeken, en kan aan de verlokkingen van de 

straat niet weerstaan. 

LE GAMIN AU VELO ontving de o.a. de Grand 

Prix op het filmfestival van Cannes 2011. 

 

www.legaminauvelo‐lefilm.com 

 

 

 

Donderdag 05/07/2012: Rundskop  

 

Jacky Vanmarsenille (Matthias Schoenaerts)  

behoort tot de jongse generatie Limburgse 

vetmesters. Wanneer een 

hormonenmaffiajager gedood wordt, wordt 

Jacky door een malafide veearts gevraagd een 

deal te sluiten met een beruchte West‐

Vlaamse vleesboer. Zijn oude jeugdvriend 

Diederik (Jeroen Perceval) blijkt de connectie 

te zijn met de West‐Vlamingen. Met deze 

ontmoeting komt een geheim uit het verleden 

weer tot leven, met verregaande gevolgen. 

RUNDSKOP viel internationaal in de prijzen, en 

sleepte o.a. dit voorjaar een prestigieuze 

nominatie voor een Oscar in de wacht. 

 

www.rundskop.be 

 

 

 

 

 

 
 

luchthaven-, taxi & koerierdienst


