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De gemonteerde foto toont Wittenberg Hypolyte (zie
blz. 11) tijdens WO I, denkend aan zijn gezin. Op dat
ogenblik zijn vrouw en vier kinderen: Maria, René,
Jeanne op de schoot van haar moeder Paulina De Rijck
en Eugene.
HERMAN VAN ISTERDAEL

Een woord vooraf bij de nieuwe
uitgave van de Mededelingen
De lezer merkt onmiddellijk dat de Mededelingen naar
een nieuw formaat zijn overgeschakeld. In het 41-jarig
bestaan van de Heemkring is dit de derde wijziging in
de vormgeving van ons tijdschrift. De Heemkring
beseft dat duidelijke afbeeldingen van foto’s en
documenten bijdragen tot een kwaliteitsvol artikel.
Daarom heeft het bestuur beslist om dus over te gaan
naar een groter formaat waar deze afbeeldingen beter
tot hun recht komen. Ook de lay-out is opgefrist, wat
de leesbaarheid ten goede komt. Toch is dit alles niet
alleen een esthetische opsmuk. Aan de keuze en de
inhoud van de artikels verandert niets. We waken er
immers over dat het kwaliteitsniveau van de teksten
even hoog blijft als voordien.
Deze aanpassing van ons tijdschrift is mogelijk dank
zij de financiële steun van de Erfgoedcel Denderland.

Karakteristiek aan dit plantje (en aan de rest van de
familie) is dat het bij regenperioden heel veel water
kan opslaan. Hoe droog of hoe warm het dan in de
zomer ook wordt, het is haast niet stuk te krijgen.
Onze voorouders wisten dit uiteraard ook. Zij waren in
die tijd in hun kleine lemen huisjes met strooien daken
uitermate
bevreesd
voor
blikseminslag,
neerdwarrelende vuurvonken en aanwakkerende
branden. Al sinds de Karolingische periode (9de eeuw)
hebben zij, om have en goed tegen brand en
blikseminslag te beschermen, hun daken beplant met
graszoden en waterhoudende planten. Welig tierden de
korstmossen op de kruinen van de daken en woekerden
er hun verstrengelde vlezige sappige bladeren in elkaar.
In de Karolingische tijd was het cultiveren van
dergelijke gewassen op de daken zelfs verplicht
(Capitularium caroli magni devillis vel curtes imperii).
Omdat dit een vetplantje een natuurlijk waterreservoir
vormde, was het zeer gegeerd en werd het geplant
tussen andere dakplanten en graszoden. En met succes.

We wensen de lezer veel plezier toe met deze
‘Mededelingen 3.0'.

De donderplant
WILLY DE SMEDT
Wie kent er nog het donderplantje? Al lang verdwenen
van de Okegemse daken; dacht ik. Tot ik onlangs tot
mijn verbazing boven op de oude schuur van ‘Zjang
Claus’ (nu de broers Baeyens) in de Guldenboom een
donderplantje zag floreren.

► Vetplantjes op dakpan.

► Donderplant op de schuur van broers Baeyens.
© WILLY DE SMEDT
Een stukje folklore verdwenen en vergeten. Of toch
juist niet? Wie heeft er immers ergens in de tuin op een
vergeten plekje geen ‘vetplantje’ staan? Een dankbaar
plantje eigenlijk dat (bijna) nooit dient te worden
begoten en dat met heel weinig voedsel tevreden is.
Het gaat hier over de altijd groen blijvende huislook,
de semper virens tectorum of sedum maius, het
vetplantje dus.
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Al gauw bleek dat het plantje meer dan eens een
uitslaande brand had voorkomen. Geen wonder dus dat
het door onze Karolingische voorouders werd
toegewijd aan Donar, de god van de donder. Niemand
die nog sprak van huislook. Voortaan had men het over
dé donderplant.
En inderdaad, tot in de helft van vorige eeuw kon het
hier in Okegem nog dikwijls op oudere daken van
schuren en stallingen worden bewonderd. Of ergens op
de golfplaten van een kolenkot. Stilaan echter
verdwenen oude schuren en andere koterijen. Wie had
er nog stro of biezen op het dak liggen? En trouwens,
asbesten golfplaten werden ineens levensgevaarlijk.
Weg er mee dus.
En zo moest men al naar Bokrijk gaan om dit
natuurfenomeen nog te kunnen bewonderen. Tot
vandaag dus. Zo zie je maar. Indien er iemand nog
donderplantjes weet staan in Okegem, stuur ons dan
een fotootje door met de juiste locatie er bij! Wij
publiceren dit zeker in ons volgend nummer.
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Okegemse oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog - deel 3
HERMAN BRANTEGEM & PIERRE PAUWELS
In deze reeks over de oud-strijders van de Eerste
Wereldoorlog geven we het vervolg op de lijst
van de soldaten die geboren zijn te Okegem of
geboren zijn in een andere gemeente maar in
Okegem woonden. Hiertoe behoorden ook de
soldaten die naar een andere gemeente zijn
uitgeweken.
Minner Karel Jozef (1884-1927)

Karel werd geboren te Okegem op 9 september 1884
als achtste kind uit een gezin van veertien kinderen.
Vader Augustus en moeder Maria Virginie Cosyns
waren beiden afkomstig uit Okegem en woonden in de
wijk Eversem.

Denderleeuw met Maria Theresia D’Ozier, een
huishoudster uit Denderleeuw. Zij woonden in de
Iddergemstraat te Denderleeuw. Het gezin had geen
kinderen. Karel overleed op 14 juli 1927 te Brussel in
het militair hospitaal op 42-jarige leeftijd. Zijn vrouw
overleed te Iddergem op 19 april 1966.
Karel had ook nog twee jongere broers: Achiel en
Petrus die opgeëist en naar Frankrijk weggevoerd
werden.
De Beenhouwer Joannes (1879-1942)

Joannes werd geboren te Pamel op 19 april 1879. Het
gezin De Beenhouwer-Provost woonde in het gehucht
Kwinkeleer waar tien kinderen geboren werden.
Joannes was de jongste.
Joannes deed zijn militaire dienst in 1899 bij het 3de
regiment Jagers te Voet (stamnummer 46721) waar hij
in dienst bleef tot 16 december 1901. Hij werd terug
onder de wapens geroepen op 4 augustus 1914 en bleef
dit tot 31 januari 1919. In zijn militair dossier vinden
we een eigenhandige verklaring van Joannes over zijn
gevangenneming:
“ Ons garnizoen was Fort 2. We dienden het 6de Linie
te gaan vervangen in de loopgraven te Zwijndrecht. We
moesten vluchten van Zwijndrecht naar Kruibeke en
zijn in de bedding gekomen tussen Koewacht en
Zelzate. In de nacht van 10 op 11 oktober 1914 tussen
12 en 1 uur zijn we gevangen genomen met gans de
compagnie. Na de val van de Forten van Antwerpen
zijn we met de volledige bemanning met commandant
Groensteen geïnterneerd in Holland in Kamp
Harderwijk tot 7 december 1918.. “
Na de oorlog huwde Joannes op 40-jarige leeftijd op 7
januari 1920 te Okegem met Maria Elisabeth Cobbaert,
een 41-jarige huishoudster en dochter van Joannes en
Maria Virginia Baeyens. Het echtpaar vestigde zich in
de Rattenbergstraat. Maria Elisabeth overleed op 60jarige leeftijd in haar woning in de Rattenbergstraat op
2 maart 1938.

► Minner Charles.

ERIC WITTERZEEL

Karel was soldaat-milicien van de klas 1904
(stamnummer 53210) en deed zijn legerdienst bij het
10de Linieregiment. Op 1 augustus 1914 werd hij bij
dit regiment ook gemobiliseerd. Karel bleef onder de
wapens tot 31 januari 1919. Op 24 augustus 1914 werd
hij krijgsgevangen genomen te Bioul in de provincie
Namen, samen met Alfons Goubert uit Denderhoutem
en Benoit Sorgeloos. Hij bleef krijgsgevangen tot het
einde van de oorlog, in totaal dus 48 maanden en 26
dagen.
Karel huwde op 5 maart 1920 op 35-jarige leeftijd te
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Op 3 februari 1942 verhuisde Joannes naar een kozijn
die in de Wolvenstraat in Pamel woonde. Hij overleed
er kort nadien op 27 februari 1942.
Cosyns Petrus Severinus (1890-?)

Petrus werd geboren te Liedekerke op 26 februari
1890. Vader Joannes Hypoliet was geboren te Okegem
op 3 november 1859 en huwde op 29-jarige leeftijd op
7 november 1888 te Liedekerke met Mathilde Arents.
Aanvankelijk woonden zij te Liedekerke, maar ze
verhuisden in de jaren 1890 naar Eversem. Op het
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ogenblik van zijn indiensttreding woonde hij in de
Fonteinstraat te Okegem.
Petrus nam op 2 januari 1915 dienst in het leger als
oorlogsvrijwilliger bij het 7de Linieregiment. Hij werd
op 12 maart 1916 opgenomen in het veldhospitaal
‘Portes de Gravelines’ te Calais en werd op 13 maart
1916 overgebracht naar Rennes. Van 8 tot 12 februari
1917 werd hij een tweede maal opgenomen in een
hospitaal in Calais.
Petrus behaalde 6 frontstrepen en verscheidene
eretekens zoals het Oorlogskruis met Palm, de
Medaille van Oorlogsvrijwilliger, de Overwinnings- en
Herinneringsmedaille. Hij was ook Vuurkruiser met
Vuurkaart C/1424.
Cosyns Carolus (Karel) (1892-1970)

Karel werd op 2 maart 1892 in Eversem te Okegem
geboren. Hij was de broer van Petrus, eveneens oudstrijder van 1914-1918.
Karel vervulde zijn militaire dienst in 1910 bij het 5de
regiment Jagers te Voet (stamnummer 2344). Hij werd
terug onder de wapens geroepen van 1 augustus 1914
tot 31 januari 1919. Tijdens de oorlog was hij ingelijfd
bij het 2de regiment Jagers te Voet. In totaal was hij 20
maanden en 26 dagen aan het front en 25 dagen
erachter.
Volgens zijn militair dossier nam Karel het niet te
nauw met de militaire tucht. In zijn dossier staat
vermeld dat hij als tuchtmaatregel 32 maanden en 3
dagen van zijn bezoldiging werd ontnomen.
Niettegenstaande haalde hij nog 3 frontstrepen en
enkele eretekens.
Karel huwde nog vóór de oorlog op 21-jarige leeftijd
op 19 april 1913 met Elisa Timmermans, een 19-jarige
fabriekswerkster waarmee hij op de Aalstersesteenweg
in Ninove ging wonen. Na de oorlog ging het echtpaar
wonen in de Nederwijk te Ninove. Er werd een dochter
Simonne Mathilde Francine geboren te Okegem op 28
november 1926. Karel overleed te Ninove op 19
november 1970.
Ooge Karel Lodewijk Dionisius (1895-1973)

Karel werd op 27 december 1895 in de Beekstraat te
Okegem geboren. Hij was het oudste kind uit een gezin
van acht kinderen. Vader Jan (geboren te Ninove op 25
april 1872) huwde op 25 december 1895 te Okegem
met Maria Delphine De Roy, een handschoenmaakster
uit Okegem.
Karel was in 1915 aangesloten bij de ‘Militaire
Compagnie Spéciale’ (M.C.S.) (stamnummer 2127),
meer bepaald bij het 7ste Artillerieregiment. Hij kreeg
een opleiding op 24 juli 1915 in het opleidingscentrum
van de artillerie en ging op 5 februari 1916 over naar
het 2de regiment Jagers te Paard.
Op 12 maart 1916 werd Karel wegens ziekte
overgebracht naar het hospitaal en keerde terug op 17
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maart 1916 naar het 2de regiment Jagers te Paard. Op
12 mei 1916 belandde hij wegens ziekte opnieuw in het
hospitaal. Op 25 augustus 1916 was hij in het depot
van de 2de Cavaleriedivisie en op 5 september 1916
ging hij terug naar het 2de regiment Jagers te Paard.
Op 20 januari 1917 bevond hij zich in het 5de regiment
Lansiers en op 2 februari 1917 bij het 2de regiment
Jagers te Paard. Op 12 juni 1917 was hij terug in het
hospitaal. Op 18 juli 1917 was hij in het
opleidingscentrum van de Cavalerie. Op 21 oktober
1917 werd hij gedetacheerd om als arbeider te werken
in een suikerfabriek in Noord-Frankrijk (wellicht
Beghin-Say in de buurt van Arras). Op 25 november
1917 vinden we hem terug bij het 2de regiment Jagers
te Paard en van 14 maart 1918 tot 31 januari 1919 ging
hij over naar het 7de regiment Artillerie. In totaal was
hij 35 maanden en 5 dagen aan het front, en 2 dagen
erachter.
Karel liep tijdens de oorlog meerdere kwetsuren op. Zo
heeft hij tijdens zijn legerdienst twee heelkundige
bewerkingen ondergaan.
Karel behaalde 5 frontstrepen en verscheidene
eretekens zoals het Oorlogskruis met Palm, de
Herinnerings- en Overwinningsmedaille. Hij was
Vuurkruiser met kaartnummer H04294.
Karel huwde met Irma Maria Janssens. Het gezin kreeg
drie kinderen en vestigde zich in Denderleeuw in de
Kruisstraat.
Bij een huiszoeking van de Duitsers tijdens de Tweede
Wereldoorlog namen ze Karels Vuurkaart mee. Op 20
maart 1946 vroeg hij een nieuwe kaart aan bij de
Vuurkruisersbond. Karel overleed op 4 november 1973
te Denderleeuw en zijn vrouw op 8 oktober 1975.
Ooge Gustaaf Franciscus (1897-1975)

Gustaaf was de jongere broer van Karel en werd
geboren op 22 juni 1897 te Okegem in de wijk De
Beek.
Gustaaf werd in 1916 ingelijfd bij het 2de
Linieregiment (stamnummer 63138). Hij werd in dienst
geroepen van 17 oktober 1916 tot 31 januari 1919. Hij
was in totaal 23 maanden en 24 dagen aan het front, en
3 maanden en 19 dagen erachter.
Gustaaf werd van 30 mei 1918 tot 2 juni 1918
opgenomen in het militair hospitaal ‘Portes de
Gravelines’ te Calais.
Op 2 oktober 1918 werd hij bij de gevechten in
Klerken (nabij Zarren) getroffen door een
granaatscherf aan de linkerknie en vervolgens
afgevoerd naar het militair hospitaal van Augerville
(ten zuiden van Parijs).
Gustaaf behaalde 2 frontstrepen en verscheidene
eretekens. Hij was Vuurkruiser met Vuurkaart nr.
O/1288. Hij kreeg het Oorlogskruis met Bronzen
Leeuw omdat hij een uitmuntend soldaat was en een
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toonbeeld van tucht en dapperheid.
Op 23 september 1921 huwde hij te Okegem met Mina
Muylaert, een 24-jarige huishoudster uit Ninove. Het
gezin vestigde zich in de Savooistraat te Ninove. Er
kwamen drie kinderen: Jozef (geboren te Ninove op 7
februari 1916, gewettigd bij het huwelijk), Maria
Theresia (geboren te Okegem op 27 mei 1923) en
Jeanina Delphina (geboren te Aalst op 9 maart 1935).
Zijn vrouw overleed op 23 januari 1965 op 67-jarige
leeftijd in haar woning te Ninove. Gustaaf huwde een
tweede keer op 67-jarige leeftijd op 11 juni 1965 te
Ninove met Victorina Windens, 63 jaar oud.
Gustaaf overleed te Ninove op 78-jarige leeftijd op 19
september 1975, zijn tweede vrouw overleed op 77jarige leeftijd op 8 maart 1979 in haar woning in de
Savooistraat te Ninove.
Straetmans Leo (Leon) (1894-1938)

Leon werd op 22 november 1894 in
de Kattestraat te Okegem geboren als
jongste telg uit een gezin van zeven
kinderen. Vader Joannes Leopoldus
was afkomstig uit Pamel, een
landbouwer-herbergier die gehuwd
was met Maria Delphina Goubert, een
landbouwster uit Okegem. Het gezin
vestigde zich in de Kattestraat.
Leon was soldaat-milicien in 1914 (stamnummer 1113)
bij het 4de regiment Karabiniers. Hij ging op 23
september 1914 in dienst bij het ‘Centre d’Instruction’
(C.I.) nr. 4 in Noord-Frankrijk. Vanaf 25 februari 1915
vinden we hem bij het 4de regiment Jagers te voet. Op
26 december 1916 was hij actief bij het 4de regiment
Karabiniers. Op 7 oktober 1919 werd hij met
onbepaald verlof gestuurd. Hij was in totaal 47
maanden en 27 dagen aan het front, en 4 maanden en
10 dagen erachter.

Van Houtem Judocus Bernardus (1879-?)

Judocus werd op 21 juli 1879 op het Dorp geboren als
jongste kind uit een gezin van elf kinderen te Okegem.
Vader Jan Baptist was landbouwer, grafmaker en
kerkbaljuw. Hij was gehuwd met Rosalie Eeckhout uit
Okegem.
Judocus was vrijwilliger (volontaire avec prime) in
1899 en soldaat 2de klas (stamnummer 52036) bij het
11de Linieregiment. Volgens zijn militair dossier had
hij een ovaal gezicht met blauwe ogen, een ronde kin
en blonde haren. Hij was 1,57 m. groot.
Judocus huwde op 3 december 1902 op 23-jarige
leeftijd te Iddergem met Antonie Vaeyens . Hij woonde
voor de oorlog in Iddergem en vestigde zich na de
oorlog in Pamel.
Judocus werd terug onder de wapens geroepen van 1
augustus 1914 tot 31 januari 1919. In totaal was hij 54
maanden in dienst waarvan 52 maanden aan het front
bij het ‘Vestingsregiment’ (of 11de Linieregiment,
verantwoordelijk voor de Veldspoorwegen in Fortem,
Alveringem en Roesbrugge).
Judocus behaalde 8 frontstrepen en verscheidene
eretekens zoals het Oorlogskruis met Palmen, de Zegeen Herinneringsmedaille,...
In 1920 was hij weduwnaar met twee kinderen: Emma
Evelina (geboren te Iddergem op 4 januari 1902) en
Franciscus (geboren te Iddergem op 3 maart 1904).
Zijn broer Petrus Theodoor Leopoldus was een
oorlogsslachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. Hij
werd verscheidene malen met een bajonet gestoken
door de Engelsen en overleed op 26 mei 1940 aan zijn
verwondingen.1

Leon behaalde 7 frontstrepen en verscheidene
eretekens
zoals
de
Overwinningsen
Herinneringsmedaille en het Oorlogskruis.
Na de oorlog in 1919 huwde hij te Denderhoutem met
Maria Delphina Helena Goeman, een kantwerkster uit
dezelfde gemeente. Het gezin vestigde zich in de
Rattenbergstraat waar vier kinderen geboren werden:
Maria Suzanne (Okegem, 30 augustus 1920), Lucia
Paula (Okegem, 11 juli 1923), Marcel (Okegem, 1
november 1925) en Cyriel (Okegem, 23 december
1926).
Leon overleed te Zelzate op 25 juli 1938 op 43-jarige
leeftijd. Zijn vrouw overleed te Okegem in haar
woning in de Leopoldstraat op 85-jarige leeftijd op 1
juni 1976.
1 J. VAN DER SPEETEN, Okegem en Okegemnaars in
Wereldoorlog II. De oorlogsslachtoffers, in Mededelingen
Heemkring Okegem, 16de jg., 1991, nr. 1, blz. 2).
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Van der Speeten Joannes Severinus (1883-1968)

Joannes werd op 21 september 1883 in de Kouterbaan
te Okegem geboren. Hij was het vierde kind uit een
gezin van zes kinderen. Vader Pieter Jan was
cichoreifabrikant, landbouwer en herbergier. Hij was
gehuwd met Maria Theresia Wittenberg, een 24-jarige
handschoenmaakster en herbergierster, eveneens
afkomstig van Okegem.

de Gare’. In totaal was hij 52 maanden aan het front.
Joannes behaalde 8 frontstrepen en verscheidene
eretekens zoals de Herinnerings– en Zegemedaille, het
Oorlogskruis met Palmen,...
Joannes oefende na de oorlog het beroep uit van
spoorwegwerkman. Hij overleed op 84-jarige leeftijd
in de kliniek van Ninove. Zijn vrouw overleed in haar
woning op 24 februari 1968.

Joannes was soldaat-milicien in 1902 (stamnummer
3225) bij de Sectie Veldspoorwegen (S.C.F.C.) en
huwde voor de oorlog op 3 mei 1911 te Okegem met
Maria Sidonia Van den Spiegel, een 24-jarige naaister
geboren te Ninove in de wijk Bakergem. Na hun
huwelijk vestigde het gezin zich in de Fonteinstraat
waar voor de oorlog drie van de vier kinderen geboren
werden. Petrus Maurits (geboren te Okegem op 30 mei
1912), Justina Maria (geboren te Okegem op 8 oktober
1913) en Theofiel Albert (geboren te Okegem op 13
juni 1915). Bij deze laatste geboorteakte werd vermeld
dat de vader afwezig was. Na de oorlog op 16 april
1920 werd nog een vierde kind (Marcel Jan Baptist)
geboren.

► uittreksel uit het militair dossier

Joannes werd van 1 augustus 1914 tot 31 januari 1919
gemobiliseerd bij het 2de regiment. Volgens zijn
militair dossier was hij 1,66 meter groot, hij had een
ovaal gezicht met blauwe ogen, een platte neus, een
scherpe kin en bruin haar.

Vernaillen René (1884-1969)

René werd geboren als tweede kind uit een gezin van
acht te Okegem in de Rattenbergstraat op 21 oktober
1884. Vader Cornelis Jozef was gehuwd met Emerentia
De Vos. Samen hielden zij vanaf 1907 tot circa 1925 de
herberg ‘In de Congo’ open. René huwde op 22-jarige
leeftijd op 27 februari 1907 te Okegem met Maria
Goubert, een 21-jarige handschoenmaakster uit
Okegem. Het gezin woonde in de Kattestraat.
René was werkman bij ‘den ijzeren weg’ en had drie
kinderen toen hij in 1918 opgeroepen werd: Josephus
Cyrillus (geboren te Okegem op 27 maart 1907), Julia
(geboren te Okegem op 19 november 1909) en Cesar
Clement (geboren te Okegem op 30 augustus 1912).
Na de oorlog op 28 februari 1920 werd nog een zoon
Camiel geboren.
René was soldaat-milicien in 1918 (stamnummer
18533) en ging in dienst op 1 juni 1918 bij het
Opleidingscentrum. Op 27 september 1918 werd hij
naar het front gestuurd bij de 37ste Compagnie die
instond voor de werken aan het front. Op 3 maart 1919
werd hij in onbepaald verlof gestuurd.

► Van der Speeten Joannes.

René overleed te Ninove op 84-jarige leeftijd op 10
februari 1969, zijn vrouw overleed in haar woning in
de Kattestraat op 26 november 1969.

YOLANDE VAN DAMME

In december 1914 ging Joannes over naar de 73ste
Compagnie die de veldspoorwegen onder haar hoede
had. Op 15 oktober 1918 was hij actief bij het ‘planton
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Vernaillen Arthur Alfred (1894-?)

Alfred werd geboren op 23 januari
1894 te Okegem in de Rattenbergstraat
geboren als het zevende kind van
Cornelis Jozef Vernaillen en Emerentia
De Vos.
Alfred werd gemobiliseerd op 23
september
1914.
Via
het
Opleidingscentrum in Caen werd hij
op 25 februari 1915 actief bij het 1ste
regiment Jagers te Voet.
Alfred werd van 14 september 1915 tot
27 september 1915 opgenomen in het
militair hospitaal in de Rue Thiers te
Calais. Op 8 april 1916 belandde hij
terug in het hospitaal wegens ziekte.
Op 2 oktober 1918 werd hij in het
offensief bij Roeselare door een
revolverkogel zwaar gekwetst. Hij
verklaarde dat hij
“onder
het
bevel
was
van
commandant Hieven, luitenant Fox,
1ste sergeant Van den Bossche,
sergeant Robijn. Ikzelf was corporaal.
Getuigen waren Van Londerzeel
► het militair hospitaal in de Rue Thiers te Calais,
Edmond, wonende te Ninove te
ondergebracht in een kapel.
Preulegem en Van den Haute Karel,
CALAIS-PENDANT-LA-GUERRE-14-18.E-MONSITE.COM
wonende op de Markt te Ninove. Van
den Haute en mijn broer Cyriel
hebben mij naar de eerste hulppost
gezonden
vanwaar
ik
werd
overgebracht naar de hospitalen in Bourbourg-Le
Havre-Brugge-Gent met een breuk aan het spaakbeen
van de linker arm..”
Alfred was in totaal 43 maanden aan het front en werd
op 28 mei 1920 gedemobiliseerd uit het hospitaal van
Hoogstade.
Alfred behaalde 6 frontstrepen, één kwetsuurstreep en
verscheidene eretekens zoals het Oorlogskruis met
Palm, de Overwinnings- en Herinneringsmedaille, het
Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II met
Zwaarden als ‘Groot Invalide’, en Ridder in de
Kroonorde met Zwaarden. Alfred was ook Vuurkruiser
met Vuurkaart V6763.
Alfred huwde op 28-jarige leeftijd op 6 mei 1922 te
Gent met Irma Maria De Rijck uit Schellebelle. Het
gezin woonde na het huwelijk te Gent waar op 2 mei
1926 een dochter (Rosette Emma Emerence Josephine)
geboren werd. Op 11 november 1926 vestigde hij zich
terug te Okegem waar op 5 mei 1933 een tweede
dochter (Yvette Celine) het levenslicht zag. In 1936
vestigde het gezin zich definitief te Brussel.
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Vernaillen Franciscus Cyrillus (Cyriel) (1895-?)

Cyriel was de jongste telg uit
het gezin Cornelis Jozef
Vernaillen-De Vos en werd
geboren te Okegem in de
Rattenbergstraat op 29 mei
1895. Hij was de derde zoon
uit het gezin die onder de
wapens was in de ‘Groote
Oorlog’.
Cyriel was oorlogsvrijwilliger
(stamnummer 37766) en werd
dossier
korporaal bij het 1ste
regiment Jagers te Voet. Hij
was in dienst getreden als vrijwilliger op 13 oktober
1914 in het kamp van Auvours te Frankrijk en vertrok
op 21 februari 1915 naar het front bij het 8ste
Linieregiment. Op 13 november 1915 ging hij over
naar het 1ste regiment Jagers te Voet. Op 31 januari
1917 verbleef Cyriel wegens ziekte tot 8 februari 1917
in het hospitaal. Op 19 augustus 1919 werd hij in
onbepaald verlof naar huis gezonden. Cyriel was in
totaal 47 maanden en 9 dagen aan het front, en 4
maanden en 8 dagen erachter.

► Foto: militiar

51590) bij het 2de Linieregiment. Hij was vrijwilliger
in het Belgisch leger vanaf 1 augustus 1914 tot 31
januari 1919.
Karel huwde op 31-jarige leeftijd op 29 november
1911 te Pamel met Maria Eugenia Van Laethem, een
31-jarige huishoudster uit Pamel. Hij had twee
kinderen: Regine (geboren te Pamel in 1912) en Maria
Joanna (geboren te Pamel in 1913) toen hij in dienst
trad. Na de oorlog in 1921 werd nog een derde kind
(Albert) geboren.
Karel werd gevangen genomen op 10 oktober 1914 en
geïnterneerd in het kamp Harderwijk in Nederland. In
totaal was hij 2 maanden aan het front en 49 maanden
in gevangenschap. In 1938 verhuisde het gezin naar
Sint-Jans-Molenbeek in de Potaardestraat 58.
Een jongere broer Alphonsus is gevallen op het ‘veld
van eer ‘op 10 november 1914 na drie maanden en tien
dagen dienst.

Volgens zijn militair dossier was hij 1,80 m. groot, hij
had een gebruind ovaal gezicht met grijze ogen, een
normale neus en mond met ronde kin en bruine haren.
Cyriel behaalde 6 frontstrepen en verscheidene
eretekens
zoals
de
Overwinningsen
Herinneringsmedaille, het Oorlogskruis met Palm en
de Vrijwilligersmedaille.
Cyriel huwde op 16 februari 1921 op 26-jarige leeftijd
te Ninove met Alicia Livina Ghijsels, een 20-jarige
werkloze vrouw uit Ninove. Het gezin vestigde zich in
de Geraardsbergsestraat waar Cyriel het beroep
uitoefende van slachter-beenhouwer. Uit het huwelijk
werden Lydia Cecilia (Ninove, 23 augustus 1927) en
Denise Louise (Okegem, 27 maart 1929) geboren in de
woning van Jozef Vernaillen. De ouders verbleven een
tijd in Schaarbeek en kwamen dan naar Okegem in de
Rattenbergstraat wonen waar nog twee kinderen
geboren werden: Roger Richard (Okegem, 3 augustus
1930) en José André (Okegem, 7 oktober 1932).
In 1950 woonde de familie Vernaillen-Ghijsels in
Molenbeek en in 1964 in Brussel.
Vetsuypens Karel Lodewijk (Louis) ) (1880-?)

Karel werd geboren te Okegem in de Kattestraat op 13
november 1880 als vijfde kind uit een gezin van acht.
Vader Franciscus (Sus Vet) was gehuwd met Maria
Octavia Asselman, een 23-jarige landbouwster uit
Okegem. Samen hielden ze tot na de Eerste
Wereldoorlog een café met boerderij open op het Dorp.

► Uittreksel uit het dossier van Alphonse,
broer van Louis.

WARDEADREGISTER.BE

Karel was soldaat-milicien in 1902 (stamnummer
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Van de Perre Amandus (1893-1990)

Amandus werd geboren te Okegem ‘op de Plaats’ op
12 augustus 1893 als oudste kind uit een gezin van acht
kinderen. Vader Franciscus, beter gekend als ‘Soeken
de metser’ was gehuwd met Maria Sofia Schouppe en
waren beiden afkomstig uit Okegem.
Amandus werd ingelijfd bij het leger in 1913 bij het
‘Bataljon Administratie’ op 15 september 1913
(stamnummer 16253). Op 1 augustus 1914 was hij in
dienst bij de militaire bakkerij in Antwerpen. Voor zijn
legerdienst oefende hij immers reeds het beroep uit van
bakker. Op 12 november 1914 ging hij over naar de
militaire bakkerij van Duinkerke-Calais. Op 7 februari
1915 vinden we hem terug in Coudekerque-Brance
(Nieuw-Koudekerke, Noord-Frankrijk). Op 28 maart
1916 ging hij over naar de militaire bakkerij in
Adinkerke en op 28 maart 1917 was hij actief in de

Gelder (Duitsland) op 21 augustus 1919. Hij heeft zes
jaar legerdienst uitgeoefend, waarvan 29 maanden en 6
dagen aan het front. Amandus behaalde 3 frontstrepen
en verschillende eretekens zoals de Overwinnings- en
Herinneringsmedaille en het Oorlogskruis.
Tot 1923 oefende hij het beroep uit van bakker in de
Kattestraat. Nadien ging hij als spoorwegbediende
(treinwachter) aan de slag.
Amandus huwde op 29-jarige leeftijd op 11 mei 1923
te Pamel met Euphrasie De Vidts, een 21-jarige
huishoudster uit Pamel. Het gezin vestigde zich in de
Leopoldstraat. Er werden vijf kinderen geboren: Jeanne
Cornelia (Okegem, 23 december 1923), Petrus
Cornelius (Okegem, 19 mei 1925), Hierominus
(Okegem, 28 mei 1926), Omer Juliaan (Okegem, 9
december 1927) en Eric Cornelis (Okegem, 10 april
1930). Zijn vrouw Euphrasie overleed op 16 december
1930 op 28-jarige leeftijd, acht maanden na de
geboorte
van
haar vijfde kind.
Amandus huwde
op 21 december
1933 een tweede
maal met Maria
Hortensia
Borremans
uit
Overboelare
(geboren op 27
september
1900) . Het gezin
ging
zich
vestigen op de
Okegembaan
waar
op
4
november 1934
nog een dochter
geboren
werd
(Andrea
Bernadetta).

► Amandus met Euphrasie De Vits en
kinderen Petrus, Jeanne en Hierominus.
CLARISSE VAN DE PERRE

► Amandus met zijn tweede
Amandus wierp vrouw Hortensia Borremans.
zich op als de CLARISSE VAN DE PERRE
spreekbuis van
de
Okegemse
frontsoldaten en was jarenlang een belangrijk
bestuurslid in de Oud-strijdersbond van Okegem. Op
zijn periode als frontsoldaat was hij bijzonder trots. Op
14 mei 1984 schreef hij nog naar de Minister van
Landsverdediging voor het bekomen van de ‘medaille
van Koning Leopold II’. Amandus stierf te Ninove op
97-jarige leeftijd in zijn woning op de Okegembaan op
12 november 1990.

bakkerij van Eu (Frankrijk). Na de oorlog is hij
achtereenvolgens actief in de bakkerijen van
Leopoldsburg (3 april 1919), het bezettingsleger in
Cleve (Duitsland) (6 mei 1919) en Luik (tot 30
december 1919). Amandus werd gedemobiliseerd te
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► Amandus was omwille van zijn opleiding als bakker tijdens de oorlog in verschillende militaire
bakkerijen actief. Beide foto’s tonen hem met zijn collega’s in Noord-Frankrijk. Foto boven: Amandus
(derde van links onderaan, met het hondje) in een militaire bakkerij in Noord-Frankrijk. Foto
onderaan: Amandus staat in het midden vooraan als vijfde van links.
CLARISSE VAN DE PERRE
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Van Honsté Constant Joseph Alphonse

Constant huwde op 24-jarige leeftijd op 11 september
1920 te Mont-Saint-André (Waals-Brabant) met Julie
Marie Ghislaine Josephe Holveaux, een 28-jarige
huishoudster uit Thorembais-Les-Beguines (WaalsBrabant). Een zoon (Eduard André Charles) werd op 6
juli 1921 geboren te Watermaal-Bosvoorde.
Na de oorlog verhuisde Constant achtereenvolgens
naar Hoegaarden en Watermaal-Bosvoorde waar hij
mecanicien werd. Op het ogenblik van zijn aanvraag
als Vuurkruiser (midden jaren 1930) woonde hij met
zijn echtgenote te Okegem in de woning van het station
waar hij ook stationschef was.
Constant overleed te Alsemberg op 46-jarige leeftijd op
3 juni 1942. Na het overlijden van haar man vertrok
Julie op 5 oktober 1942 naar Mont-Saint-André
(Waals-Brabant) .
Gryseels Sylvinus (Sylvain) (1878-1956)

Sylvain werd geboren te Okegem in de Fonteinstraat
op 17 augustus 1878 als jongste kind uit een gezin van
negen kinderen. Vader Andreas was kleermaker en
herbergier, en gehuwd met Joanna Maria Van den
Eede, een arbeidster uit Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.

► Van Honsté Constant.
HEEMKRING OKEGEM

Constant werd geboren te Wijnegem op 14 september
1895. Hij had geen oproepingsbevel ontvangen in 1914
maar bood zich toch aan bij de Belgische Consul in
Den Haag. Via Rotterdam kwam hij achtereenvolgens
in Hull en Folkestone terecht. Vandaar stak hij het
kanaal over om op 1 januari 1915 terecht te komen in
Noord-Frankrijk: eerst in het opleidingscentrum van
Auvours (nabij Le Mans), nadien in een
ondersteunende functie in het hospitaal van Saint-Lô
(Normandië) waar revaliderende Britse en Belgische
soldaten verbleven. Hij kreeg een infanterieopleiding,
maar omwille van een beperkte invaliditeit werd het
uiteindelijk een ondersteunende functie als brancardier
bij het 5de regiment Jagers te Voet en vanaf 2
december 1917 bij het Opleidingscentrum
Constant Van Honsté (stamnummer 124/2524) was
volgens zijn militair dossier 1,63 m. groot, hij had een
ovaal gezicht met klein voorhoofd en bruine ogen met
een normale neus en mond, een ronde kin en bruine
haren. In totaal was hij 28 maanden en 21 dagen aan
het front, en 8 maanden en 9 dagen erachter.
Constant behaalde 7 frontstrepen en verscheidene
eretekens zoals het Oorlogskruis met Palm, het
Vuurkruis, de Overwinnings– en Herinneringsmedaille
en de Bronzen Leeuw voor zijn bijdrage aan het
eindoffensief. Hij was ook Vuurkruiser (Vuurkaart
M/4536).
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Sylvain was vrijwilliger (volontaire avec prime) in
1898 (stamnummer 49250) en deed zijn legerdienst
vanaf 29 april 1898 tot 30 oktober 1900. Hij werd
gemobiliseerd op 1 augustus 1914 en bleef tot 31
januari 1919 bij het 9de Linieregiment. Sylvain deed
een aanvraag op 7 augustus 1951 tot toekenning van de
Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne
Majesteit Leopold II. Hij woonde toen in de
Brusselstraat in Sint-Martens-Lennik. Sylvain stierf te
Bissegem op 13 januari 1956.
Serneels Victor (1893-?)

Victor werd geboren te Aarschot op 23 januari 1893.
Hij was de zoon van Lodewijk en Anna Dresselaers.
Victor was soldaat-milicien in 1913 (stamnummer
59010). Hij was in actieve dienst op 15 september 1913
bij het 5de Linieregiment. Op 18 juni 1915 werd hij
wegens een kwetsuur in het hospitaal opgenomen. Op
31 maart 1917 ontbrak hij op het appel en werd daarom
op 1 april als deserteur beschouwd. Op 10 april 1917
werd hij met geweld opgepakt en opgesloten in de
gevangenis. Op 11 mei 1917 verscheen hij voor de
Krijgsraad waar hij drie jaar gevangenis kreeg. Op 17
mei 1917 ging hij naar een tuchtkamp in Auvours. Op
25 juli 1917 treffen we hem aan bij een compagnie
voor soldaten die voorbereid werden op een
reïntegratie in het leger. Op 6 december 1917 keerde
hij terug naar het 5de Linieregiment en op 1 december
1918
vinden
we
hem
terug
bij
de
bevoorradingscompagnie van Brasschaat waar hij op 7
oktober 1919 werd ontslagen.

| , 10

Victor was in totaal 24 maanden en 13 dagen aan het
front, en 2 maanden en 8 dagen erachter. Hij behaalde
3 frontstrepen en verschillende eretekens zoals de
Herinnerings-en
Overwinningsmedaille,
het
Oorlogskruis, de Vuurkaart (nr. S/7180) en twee
kwetsuurstrepen.

huishoudster zonder beroep. Het gezin vestigde zich in
de Kattestraat waar vijf kinderen geboren werden:
Maria Josefina (Okegem, 26 augustus 1908), Eugène
(Okegem, 6 augustus 1910), René (Okegem, 18 mei
1912), Joanna Octavia (Okegem, 13 juni 1914) en na
de oorlog Irena (Okegem, 28 augustus 1924).

Na de oorlog huwde hij met Victorina De Bruyn. De
familie Serneels-De Bruyn woonde in 1947 in Okegem
in de Leopoldstraat nr. 50 bij herbergierster Van den
Berghe die vier dienstmeiden te werk stelde...

Hippoliet deed zijn legerdienst in 1901 (stamnummer
25060). Hij werd opnieuw gemobiliseerd op 1 augustus
1914 en bleef dit tot 31 januari 1919. Hij was in totaal
31 maanden en 25 dagen aan het front, en 22 maanden
en 5 dagen erachter.

In
1951
vertrok
het
gezin
Dendermondsesteenweg in Lebbeke.

naar

de

███████

Wittenberg Bernardus Hippolitus (1881-1939)

Gezinsfoto Hippoliet:
zie titelpagina

Vanaf 1 augustus 1914 tot 15 oktober 1914 was hij
actief bij het 5de regiment Artillerie te Broekem
(Bilzen, Limburg) en vanaf 16 oktober tot 3 november
1914 in het Opleidingscentrum te Calais voor een
opleiding bij de werkerscompagnie. Vanaf 4 november
1914 tot 14 augustus 1915 was hij bij de 5de
arbeiderscompagnie en op 15 augustus 1915 bij de
hulpgenietroepen (C.T.A.G.) te Veurne. In januari 1916
vinden we hem terug in Calais.
Hippoliet behaalde 4 frontstrepen en verschillende
eretekens.
Na de oorlog trad hij in dienst bij de Belgische
Spoorwegen. Hippoliet stierf op 58-jarige leeftijd in
zijn woning in de Kattestraat op 31 juli 1939. Zijn
vrouw overleed op 83-jarige leeftijd te Okegem in haar
woning in de Kattestraat op 8 september 1970.
Wordt vervolgd.

Bronnen :

► Wittenberg Hippoliet.
HERMAN VAN ISTERDAEL

Hippoliet werd geboren te Okegem in de Kattestraat op
14
februari
1881.
Vader
Josephus
was
suikerijfabrikant-winkelier en gehuwd met Maria
Josepha De Vuyst, een handschoenmaakster eveneens
uit Okegem. Een zuster Maria Helena huwde in 1901 te
Okegem met Eugeen De Kinder die op 1 augustus
1914 gemobiliseerd werd.

Documentatiecentrum - Koninklijk Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis Brussel
Kwartier Koningin Elisabeth-Blok 6c Everstraat 1140 Brussel
Archief Pierre Pauwels, Aspelare
VAN ISTERDAEL H., Families en Personen te Okegem (Ninove)
(12e eeuw – 1909) en Impegem (Liedekerke) (17e eeuw – 1804).
Okegem, 2009.

Op 18 december 1907 huwde Hippoliet op 26-jarige
leeftijd met Paulina De Rijck, een 20-jarige
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Restauratiewerken aan de kerk
HERMAN BRANTEGEM

Sinds einde november 2015 is de
renovatie van de Onze-Lieve-VrouwPresentatiekerk te Okegem volop aan
de gang. Ze kan voor geen enkele
voorbijganger onopgemerkt blijven.
De indrukwekkende steigerconstructie
trekt de aandacht.
Het was van 1967 geleden dat er
werken aan het dak en de toren
uitgevoerd werden. Beiden werden
toen gerestaureerd, en het kruis en de
haan werden er afgenomen voor
restauratie.
De kerkraad van Okegem nam in
2007
contact
op
met
Monumentenwacht van de provincie
Oost-Vlaanderen. Deze voerde een
inspectie uit en maakte een
bouwkundig rapport op. In de zitting
van 22 april 2008 vergaderde de
kerkraad,
op
vraag
van
Monumentenwacht Oost-Vlaanderen,
om een meerjarenplan op te stellen
voor de herstellingswerken aan de
Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk te
Okegem. Op basis van het rapport
vroeg
de
kerkraad
aan
‘Stooparchitecten (Wannebecq) en
Architectenbureau Ph. Pauwels’ een
dossier op te maken van de nodige
► Plaatsing van kruis op toren (16/03/2016). © JOHAN ALLARD
herstellingswerken.
De huidige werken omvatten enkel
het deel van de westgevel en de toren.
torenhaan werd verzekerd voor alle windrichtingen.
Er dienden eerst boringen uitgevoerd te worden in Het kruis is zwaar beschadigd en diende afgenomen te
verband met de stabiliteit van de toren. In functie van worden met inbegrip van de koperen bol en de loden
de geplande restauratiewerken aan de toren was het torenmuts.
wettelijk verplicht een veiligheidscoördinator aan te
Het kruis werd gerestaureerd, gemetalliseerd en
stellen. Drie kandidaten werden aangeschreven. voorzien van drie lagen zwarte verf. Een certificaat
Veiligheidscoördinator ‘Veto & Partners’ kreeg de voor een waarborg van weersbestendigheid van 10 jaar
opdracht toegewezen. Op 11 juni 2012 werd een werd geleverd.
ontwerpdossier opgesteld in verband met de restauratie
van de toren. De uitvoeringstermijn bedroeg 120
Een nieuwe bol werd vervaardigd in rood koper
werkdagen. De raming van de kosten bedroeg in 2015 met een dikte van 1,25 mm uit te voeren in twee delen
242.226 € (exclusief B.T.W., erelonen en de kostprijs met een verticale snee verbonden bij middel van een
van de veiligheidscoördinator). De stad Ninove stiftverbinding. De bol werd eveneens verguld met
financiert het project en er is ook een kleine subsidie bladgoud van 23,75 karaat met dezelfde garantie als de
van het Binnenlands bestuur van het Vlaams Gewest.
haan.
Negen firma's werden gecontacteerd, vijf
De torenhaan werd afgenomen en bij de firma Van reageerden met een prijsofferte. De firma B.V.B.A.
der Loeff uit het Gentse uitbesteed voor het vergulden Petrus De Vos en zoon uit Ninove kreeg de opdracht de
met twee lagen zuiver bladgoud van 23,75 karaat. Het werken uit te voeren voor een prijs van 212.341 €.
draaisysteem voor de beweegbaarheid van de
De restauratie van de kerktoren ligt op schema.
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Sinds woensdag 16 maart 2016 staat het kruis op zijn
plek en kraait de haan terug. Bij de plaatsing van kruis
en haan was de kerkraad en diaken Jacques uit
Meerbeke aanwezig. Het was een heel spektakel hoe
het hoge kruis naar het hoogste punt van de toren
gehesen werd en de haan op zijn plek gezet werd met
een grote mobiele kraan.
De romp van de torenspits wordt in onder
aanneming door de firma Mathijs uit Geraardsbergen
gerestaureerd. Het einde van de werken wordt voorzien
voor eind juni 2016.

De werken aan de kerk omvatten:

• Afnemen en restauratie van de muurafdekstenen
van steunberen westgevel.
• Afkappen van de cementbepleistering.
• Uitkappen, herbruiken en eventueel vernieuwen
van de natuursteen Gobertange (een kalkhoudende
steen uit de streek van Geldenaken). Deze steen zit
in het gedeelte van de toren vanaf de begane grond
tot 4,8 m hoogte aan de middenbeuk links en rechts.
• Uitkappen, herbruiken en vernieuwen natuursteen
Diegem.
• Uitkappen, herbruiken en eventueel vernieuwen
natuursteen Balegemse zandsteen.
• Uitkappen en vernieuwen van achterliggende
baksteen metselwerk.
• Uitkappen en vernieuwen voegwerk.
• Reinigen natuursteen en baksteen.
• Kalkmortelinjecties.
• Werken aan de galmgaten aan de gevelankers en
schieters.
• Haan, kruis en bol
• Loden torenmuts vernieuwen.
• Afnemen natuurschaliën en vernieuwen. De
nieuwe schaliën zijn afkomstig uit een streek in
Spanje.Uitbreken en verwijderen schaliebert en
vernieuwen.
• Dakluiken in torenspits voorzien.
• Vernieuwen hanggoten en regenafvoerbuizen.
• Aanbrengen van een nieuwe toegang naar de
tweede verdieping.
• Leveren en plaatsen van nieuwe ladders om de
spits te inspecteren in vaste aluminium.
• Vernieuwen van de houten constructies en
plankenvloer in eik.
• Aanbrengen van een nieuwe toegang naar de
tweede verdieping.
• Leveren en plaatsen van nieuwe ladders om de
spits te inspecteren in vaste aluminium.
• Vernieuwen van de houten constructies en
plankenvloer in eik.

► De Okegemse kerkraad poseert trots met de
gerestaureerde kerkhaan:Marc Van Cauter,
Christiane Van der Perre, Rudy De Vos, Herman
Stalpaert, diaken Jacques, Jan Van Isterdael, de
werfleider van firma De Vos. © HERMAN VAN TRICHT

► Plaatsing van kruis.
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Van ‘Villa Bok’ tot leerlooierij en zeemtouwerij
WILLY DE SMEDT

Het begon allemaal begin januari 2016
door een mailtje vanwege de Technische
Dienst van de stad Ninove aan Herman
Van Isterdael; “Of hij nog iets wist van een
“zeemtouwerij voor handschoenenfabriek”,
op naam van “Minner en broeder, Dorp
Okegem nr. 0309H”.

Inderdaad, wie als nietsvermoedende wandelaar
aan Piè Poelk2 op de Kattestraat de Brabandersweg
inslaat - in Okegem beter gekend als het ‘kèsjken van
Piè Poelk’ - komt na een paar stappen alweer in het
open veld.
Het baantje splitst zich daar. Het linkse gedeelte, de
eigenlijke Brabandersweg, loopt langs de boerderij
naar de Neerbeek en zo naar de Leopoldstraat, waar het
sinds mensengeheugenis verbinding geeft met de
Neerbeekstraat en vervolgens doorloopt naar de
Polders om de Hazeleerstraat (een grindweg tot 1968)
te bereiken. Trouwens, toen was er zelfs nog geen
sprake van de Leopoldstraat (nieuwe naam na de
Tweede Wereldoorlog), maar reden de boeren nog over
de modderige Rattenberg en de Holleweg richting de
Steenweg, na eerst de steenbakkerijen te hebben
gekruist waar midden de jaren 1960 het nieuwe
kerkhof werd ingeplant.
Het rechtse gedeelte, veldweg nummer 12 in de
Atlas der Buurtwegen (1844), en officieel nog steeds
de Veldekensweg, loopt rechtstreeks naar de
Leopoldstraat. Wie op de splitsing van de
Brabandersweg en de Veldekensweg even stilstaat om
te mijmeren, ziet links beneden de nu bijna
overwoekerde Neerbeek en haar aanpalende
veldwegeltjes, voor zover deze laatste niet zijn
verdwenen onder de vijfdubbele ploegscharen van de
boer.
Vandaar beginnen de velden bergop te glooien,
Pié Poelk ofte Petrus Joannes De Saeger, een telg uit het
omvangrijke geslacht De Saeger uit Pamel (-Poelk), werd
geboren in Pamel-Poelk op 3 mei 1870. Hij kwam zijn geluk in
Okegem zoeken, zoals zovele Pamelaars vóór en ná hem, en
huwde met Amelie Broeckaert ( geboren te Okegem op 24
december 1873) in Okegem op 6 januari 1905. Samen bouwden
ze hun doening uit op de Kattestraat. Het ligt toch voor de hand
waar de bijnaam van Petrus vandaan kwam? De weg, de
Brabandersweg, ontleent zijn naam aan een bewoner,
vermoedelijk Adrianus De Brabanter (gehuwd met Petronilla
Vernaillen) die in 1844 aan het begin van de Brabandersweg zijn
doening had.
2
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links over de Lenen naar de Triepen, rechts over
Hofstad tot aan de Steenweg. En vanaf de Steenweg
nog verder, tot aan de windturbines, de kathedralen van
de 21ste eeuw, die molenwiekend de expresweg naar
Aalst afbakenen. We blijven links op de eigenlijke
Brabandersweg (veldweg nummer 13 in de Atlas der
Buurtwegen (1844)) en het eerste huis - of zullen we
het maar een ruïne noemen? - dat we voorbij moeten
stappen, is één van de laatste getuigen van het
industrieel erfgoed van Okegem.
Hier immers leunt een verworden gebouw, dat de
Neerbekenaars lang geleden al de kleurrijke naam
‘Villa Bok’ hebben gegeven, aan tegen de vroegere
woning van Robert De Cooman en Adrienne Van De
Perre.3
Op dit adres, Brabandersweg nr. 9, was gedurende
enkele jaren na WO II een leerlooierij/zeemtouwerij 4
gevestigd, ietwat afgezonderd van het Okegemse leven
en in volle natuur.
Herman heeft dit perceel op de kaart van Popp met
pijl aangeduid als perceel 309.
Het was eerst zoeken naar een naald in een
hooiberg. Velen wisten er nog iets van, ofwel van toen
ze nog heel jong waren of van horen zeggen van ouders
of grootouders.
Een aantal mensen wisten ons te vertellen – van horen zeggen
– dat daar altijd een geitenbok, vastgebonden aan een ijzeren
piket, stond te grazen.
3

4 De term leertouwer, die nu nog als achternaam voorkomt, gaat
terug tot zeer oude tijden. Al in de dertiende eeuw kende men de
beroepsaanduiding touwere of tauwere. In een ledenlijst uit 1263
te Brugge komt 'diederic de tauwere' voor en in 1294 is te
Maastricht sprake van 'baudewin der touwere'.
Onder touwen wordt het opmaken van de rungare huiden (=
huiden met run of eek gelooid) verstaan om het een fraaier
uiterlijk te geven of om het voor sommige doeleinden beter
geschikt te maken. Na het looien moeten de huiden daartoe enige
bewerkingen ondergaan. Afhankelijk van de soort huiden en de
bestemming van het verwerkte leer spreekt men van leer- en van
zeemtouwen. De bewerkingen en de orde, waarin zij elkaar
opvolgen zijn niet gelijk voor alle soorten leer, maar hangen af
van de eigenschappen en de doelstellingen.
Bij het leertouwen onderscheidt men o.a. zooileer, overleer,
(hoofdzakelijk door - schoen- of zadelmakers gebruikt) en leer
voor handschoen- en portefeuillemakers (geiten, lams- en
schaapsleer).
Door de zeemtouwerij worden de huiden van o.a. herten,
elanden, reeën, hamels, schapen en soms ook kalfsvellen in
zeem gaar leer of zeemleer veranderd. Het werd/wordt
hoofdzakelijk gebruikt voor en bij het maken van kledingstukken
als broeken, vesten, slobkousen, zakken. Verder voor bretels,
banden en verbanden voor chirurgisch gebruik, en in de
huishouding als zeem (bij het ramen wassen).
Bron: S.P. Huizinga, Schets der chemische technologie, 'bewerkt
naar het Duitsch van Prof. J.R. Wagner', !872, Arnhem.
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► Perceel 309 'VILLA BOK' op de Popp kaart (ca 1850).

Dan maar geprobeerd via onze facebook-pagina
Heemkring Okegem? Jawel hoor! Bingo!
Onmiddellijk kregen we een pak bruikbare reacties en
tips (bedankt allemaal!). En uiteindelijk kwamen we,
dank al zij die hints, terecht bij Marc De Roeck en zijn
zussen, Ilona en Erna. We laten Marc hierna aan ’t
woord.
Hier gaan we.
“In de jaren twintig van vorige eeuw sloegen drie
broers Minner, mijn grootvader Medardus Hippolitus
(geboren te Okegem in 1882), en mijn twee grootooms,
Joannes Josephus (geboren te Okegem in 1884) en
Ludovicus Gustavus (geboren te Okegem in 1887) de
handen in elkaar en richtten in Okegem op de
Rattenberg een ‘Manufactuur in handschoenen’5 op.
Zij waren de zonen van Felix Minner (Okegem, 17 mei
1844 – 26 februari 1899), alias ‘Feltjen n’Ouen’ 6, die
5 Zie artikel in Mededelingen 1979, 5de jaargang, ”De

handschoennijverheid in ons land”
6 De familie Minner heeft haar roots in Pamel (Zavel en

Ledeberg). In Pamel woonden minstens vier neven of
achterneven, ook boven de doopvont gehouden als ‘Felix’. Kreeg
Felix Minner uit Okegem in de familie de toenaam “n’Ouen” om
hem te onderscheiden van zijn jongere neven? We hebben er het
raden naar. Maar zo’n toenamen worden al gauw gemeengoed,
ook buiten de familiekring. Vader Alphonse, geboren te Pamel op
1 januari 1903 en gestorven te Okegem op 27 augustus 1980,
was een van de zonen van het gezin Benedictus Anthoens (18611924) – Maria Virginie Verpaelst (1870-1959). Hij was geboren en
getogen in ’t Schuit, een boerderijtje in Beneden-Pamel, gelegen
op de hoek van de Piezelstraat en een wegeltje dat (nog steeds)
naar de Dender leidt (ongeveer ter hoogte van waar nu aan de
overkant van de Dender de opslaghuizen van de firma Delhaize
oprijzen), en waar aan een korte houten kade een veerboot lag
aangemeerd. Het veer verbond beide Denderoevers. Vanaf deze
pont op de linkeroever liep eeuwen geleden een weg naar het Hof
te Rieve/Rijhove (de huidige Riefstraat). De boer van ’t Schuit
was dus tegelijkertijd veerman. Vandaar ook logischerwijze de
naam van de boerderij. En de bijnaam van de bewoners: ‘Van ’t
Schuit’. Ook de zus van Alphonse, Irma van ‘t Schuit, kwam naar
Okegem om er met Franciscus Van Schelvergem een gezin te
stichten. Tot begin 1900 was de familienaam trouwens nog
“Anthoons” maar de verstrooide secretaris in Pamel maakte er bij
een geboorteaangifte “Anthoens” van.
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getrouwd
was
met
Pelagia
De
Vuyst,
handschoenenmaakster (Okegem, 28 september 1844 20 januari 1923 te Okegem).
Felix woonde met zijn gezin in het begin van de
Rattenberg (foto: de verbouwde woning met grijswitte
voorgevel, vandaag huisnummer 7).
Voelden de broers zich geïnspireerd door hun
moeder of vonden zij de tijd rijp om mee te drijven met
de
snel
groeiende
en
florerende
handschoenennijverheid? Wie zal het zeggen?
Het ging de nieuwbakken ‘manufacturiers’ de
eerste 10 à 15 jaren echt voor de wind. Het grootste
gedeelte van de vellen werd in Spanje aangekocht en
het versnijwerk en de voorbereidende werkzaamheden
gebeurden in het atelier op de Rattenberg, waarna de
goederen vertrokken (of in de volksmond ‘werden
uitgegeven’) naar de omliggende dorpen zoals Pamel
en Impegem, en uiteraard in Okegem zelf. Een paar
weken nadien keerden zij als handschoenen terug,
klaar voor verpakking en uitvoer naar binnen- en
buitenland.
Trouwens, grootmoeder Mathilde Goossens
(geboren te Pamel op 20 september 1879), echtgenote
van Hyppoliet, en dochter Mariette (Marcs moeder)
bemanden in het atelier zelf de stikmachines.
Al na enkele jaren stapte Gustaaf uit de zaak om in
Denderleeuw, waar hij was gaan huwen en wonen om
‘op zijn eigen’ te werken. Hyppoliet en broer Jozef
(vrijgezel en gestorven op 23 september 1947 te
Okegem) werden zo onder hun tweeën de zaakvoerders
van een bloeiend bedrijf. Schone liedjes blijven echter
niet duren. In Spanje brak op 17 juli 1936 de
burgeroorlog uit en de toevoer van de o zo
noodzakelijke grondstof, de leren vellen, stokte. In
België moest de handschoenennijverheid gas terug
nemen, maar ze bleef wel nog leefbaar, want al gauw
werden nieuwe vellenleveranciers gevonden. En dan
kwam de volgende tegenslag. Op 10 mei 1940 viel
Duitsland België binnen; de oorlog was begonnen.
Weer begonnen de zaken op de Rattenberg te
kwakkelen om na een paar maanden volledig stil te
vallen.
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► Villa Bok ofte Villa Beek.

Maar het bleef bij Hyppoliet kriebelen. Stilaan
begon de idee vorm te krijgen om dan maar zelf
dierenvellen te verwerken tot leer. Intussen was zijn
enige dochter Mariette (geboren te Okegem op 4
december 1910) in 1939 gehuwd met Emiel De Roeck
(geboren te Denderleeuw op 8 juni 1910), en het jonge
gezin had het huis nummer 9, ‘het Kasteeltje’, gekocht
van de eerste eigenaars die naar Pamel waren
verhuisd.
En dan kwam tijdens de oorlog een mooie plek
grond met woning te koop, gelegen aan de
Brabandersweg nummer 9. De eigenaars ervan waren
de drie kinderen Petrus Gustaaf, Maria Martha en
Maria Sidonia van wijlen Daniël Helpers en Joanna
Catharina Asselman. Op dit pand stond een oud,
ineengezakt huisje en dito schuur, zoals er zoveel in
Okegem her en der waren neergepoot, toen bewoond
door het gezin Alphonse Anthoens-Maria Sidonia
Helpers. Het was in deze periode dat het verhaal van
de bok ontstond die er steevast in de buurt stond te
grazen... In ieder geval, de laatste bewoners van de
Villa Bok verhuisden (vermoedelijk in 1938) naar de
Bosstraat (nu Hofstad).7
Maar we dwalen af…. Emiel De Roeck, ingenieur
bij het toenmalig ministerie van Openbare Zaken,
kocht dus de ‘doening met afhangen en grond’ op 1
maart 1943. Al gauw werden plannen gemaakt. Hier
wou Hyppoliet (die als tachtiger in de kliniek te Ninove
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overleed op 5 april 1963) zelf het leer looien om zo
zijn handenschoencommercie nieuw leven in te blazen.
En broer Gustaaf deed mee.
De plannen voor de verbouwing werden in 1945
ingediend bij de gemeente en kort hierna werd
begonnen aan de nieuwe uitdaging. De ‘Villa Bok’
werd afgebroken en er werd een gloednieuw gebouw
opgetrokken. Wel werd de bestaande schuur behouden,
verbouwd en uitgebreid. En de nieuwe fabriek was
klaar. Er werd gestart met bescheiden middelen.
Uiteraard was er ook veel water nodig voor het looien.
Geen nood, dan maar een diepe waterput laten boren.
Pas bij de derde boring was het raak. Uit de tap
stroomde zuiver, zoet en kalkvrij water.
De eerste jaren passeerden en de zakencijfers
waren niet echt schitterend. Het sop was amper de
kolen nog waard. Om in moderne termen te spreken: er
werd op ‘break even’ gedraaid. Hoezeer Hyppoliet en
Gustaaf, geholpen door enkele dagloners, ook hun best
deden, het mocht niet baten. De wereldeconomie had
na de oorlog een nieuwe dimensie gekregen. De
concurrentie in eigen land en in het buitenland was
moordend geworden en bracht vele kleine
neringdoeners in België op de knieën. In 1947
overleed broer Gustaaf. En korte tijd later, in 1948,
besliste Hyppoliet in schoonheid te eindigen en legde
hij de boeken definitief neer.
Heel veel Neerbekenaars kwamen de jaren nadien
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nog water putten met het ‘berrevat’; want dit water
was kalkvrij en zeer gezond! Tot de put in de jaren
nadien uit veiligheidsoverwegingen met zware
betonnen platen werd afgedekt.
De grond en de fabriek werden na de dood van
Hyppoliet (1963) verhuurd, maar het pand begon
sindsdien te verkommeren, zeker na het overlijden van
Emiel De Roeck (die stierf in 1975). Mariette verkocht
enkele jaren nadien de woningen nummers 5 en 7 in de
Leopoldstraat.
Begin 2001 werd ook het Kasteeltje in de
Leopoldstraat verkocht en Mariette verhuisde naar
Brussel. Zij overleed in 2009 – zij was bijna 99 jaar
oud geworden – in het Woon- en Zorgcentrum SintRaphael te Liedekerke.
Er leven nu geen nakomelingen van ‘Feltjen
Minner n’Ouen’ meer in Okegem. Nu, ruim zestig jaar
later, staat de fabriek er vermoeid en afgeleefd bij. Ze
werd trouwens onlangs verkocht. En wanneer de oude
gebouwen binnenkort zullen worden gesloopt, zal niets
nog herinneren aan de vele huisvrouwen uit Okegem,
Impegem,
Ledeberg
en
Beneden-Pamel
die
(voornamelijk) tussen de twee wereldoorlogen
handschoenen hebben gemaakt voor ‘Minner en
broeder, Dorp Okegem’.”

► Het kasteeltje.
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Tot zover het verslag van Marc De Roeck. Tenslotte
nog dit… Marcel Anthoens zelf moest hartelijk lachen
om de spotnaam ‘Villa Bok’. Hij wist nog te vertellen
dat het eigenlijk om de ‘Villa Beek’ ging, later
verbasterd tot ‘Villa Bok’. Zijn ouders hebben
trouwens geen bok of geen geit gehad. Zoals zovele
kleine ‘pachterkes’ hadden zij wel jaarlijks een
mestvarken dat gewoonlijk na den Bamis 7 werd
geslacht. Voor het huis stond wel een grote
eierenpruimelaar, naast een ondiepe steenput.

███████

► Leopoldstraat 7.
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Met dank aan Marc De Roeck
(Oostende), Roger Van Snick (MeerbekeNinove) en Marcel Anthoens (KuringenHasselt)

7

Bamis, eigenlijk 'Baafmis' (samentrekking van Bavomis), is
de feestdag van Sint-Bavo op 1 oktober.
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Karel Van der Speeten, de laatste ‘suisse’ van Okegem
HERMAN BRANTEGEM

de suisse ook soms ‘pijken’ genoemd
naar de pik of pijken waarmede hij
gewapend was.
De functie van een kerkbaljuw bestond
er in tijdens de kerkdiensten de orde en
tucht te handhaven. Hij diende
eveneens de priester op te halen in de
sacristie en hij ging ook vooraan in de
processie en begrafenissen.
Op de foto zien we dat de suisse een
zwart kostuum droeg en dat hij een staf
of hellebaard in de hand had.10 Hij
gebruikte dit oude wapen in de kerk om
op de grond te tikken wanneer men
diende recht te staan of terug te gaan
zitten. Hij was eveneens uitgerust met
een steekhoed en een bandelier waarop
‘orde - eerbied’ gedrukt stond. Dit
kostuum van Karel wordt nog steeds
bewaard in de kerk te Okegem.
Vooral in de jaren 1950 en 1960 was het
soms wel eens nodig dat de suisse er de
orde in hield. De mensen kwamen
meestal slechts bij mekaar ter
gelegenheid van het bijwonen van de
mis. Vooral het mansvolk kon niet altijd
wachten tot het einde van de dienst om
► Van der Speeten Karel.
MARIE-ROSE VAN DER SPEETEN
van gedachten te wisselen over de
oogst,
de
duiven
en
de
dorpsschandaaltjes, en ook de kinderen
konden zich moeilijk stil houden. Vooral achteraan
Op de foto zie je Karel Van der Speeten piekfijn rechts in onze kerk was het soms een echte
babbelplaats. Bij het ten offer gaan tijdens
uitgedost als kerkbaljuw in het kerkportaal. Tot de
begrafenisdiensten liep het soms uit de hand en was
jaren 1970 was Karel een gekend gezicht in het
een goede suisse nuttig. Als alles normaal en rustig was
parochiale leven.
stapte hij kalm rond in de gangen van de kerk met het
gezicht in een ernstige plooi. Van tijd tot tijd verpoosde
Het ambt van kerkbaljuw werd in Vlaanderen tijdens hij een beetje door de houding ter plaatse rust aan te
de 19de eeuw in het leven geroepen. In de kerkelijke nemen. Als er gebabbeld of gelachen werd ging hij met
gelaatsuitdrukking
aangepast
aan
de
rekeningen van Okegem staat in 1842 vermeld dat een
omstandigheden
naar
de
plaats
waar
de
orde
verstoord
Joannes Van Snick een broek en een vest ter waarde
van 16,34 fr. kreeg voor het uitoefenen van de functie werd en tikte dan met zijn staf op de grond. In het
van ‘suisse’. In de volksmond was ‘suisse’ de naam uiterste geval werd de ordeverstoorder uit de kerk
voor een kerkbaljuw, vermoedelijk genoemd naar de gezet. Zo heeft Karel eens iemand buitengezet wat hem
pauselijke Zwitserse garde. In andere parochies werd nadien een pak slagen opleverde.
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► De suisse tijdens in de processie op de Fonteinstraat.
Over de figuur van Karel Van der Speeten weten we
dat hij geboren werd te Okegem op 17 september 1905
als tweede kind uit een gezin van zes kinderen. Vader
Josephus was landbouwer-herbergier en gehuwd met
Marceline Van der Maelen. Het gezin woonde begin
20ste eeuw ‘op de Plaats’ te Okegem waar zijn vrouw
een café openhield. De familie was gekend als
diepgelovig.

IRMA VAN DER SPEETEN

In 1974 diende hij door ziekte ontslag te nemen. Hij
had nog gevraagd aan zijn zoon Stefaan om hem op te
volgen als suisse maar deze weigerde. Karel stierf op
30 april 1975 en gaat de geschiedenis in als laatste
suisse van Okegem.

Karel huwde te Okegem op 13 januari 1933 met Elisa
Rosalia Vetsuypens uit Okegem. Het gezin vestigde
zich in de Kattestraat en kreeg vijf kinderen. Karel
oefende het beroep uit van smid in de lucifersfabriek
Merckx te Ninove. Nadat Kamiel Van der Veken de
functie van suisse 25 jaar uitgeoefend had en in 1950
om gezondheidsreden zijn ontslag gaf, diende er
uitgekeken te worden naar een nieuwe suisse. Pastoor
Van Vreckem vroeg aan Karel om deze functie uit te
oefenen en zo werd hij in 1950 aangesteld.
In de jaren 1950 waren er nog drie missen op zondag.
Karel was altijd van de partij in de tweede mis en de
hoogmis. Tussen beide missen ging hij zijn dorst lessen
in een café op het Dorp bij Ernest Staels. Begrafenissen
in de week kon hij bijna niet bijwonen door zijn werk
als smid.
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Dorpskroniek
Oudste Okegemse, Celina Van der Speeten, overleden op 103-jarige leeftijd
Op 15 december 2015 overleed in het OnzeLieve-Vrouw-ziekenhuis te Aalst Celina Van
der Speeten op 103-jarige leeftijd.
In Mededelingen Heemkring (2012, nr. 3)
verscheen reeds een bijdrage over haar leven
toen ze 100 jaar was geworden en nog in haar
woning woonde. Kort nadien besloot zij om
naar een rustoord te gaan. In het rustoord Ter
Bake te Denderleeuw verbleef ze nog drie jaar
en vier maanden waar ze telkens haar
verjaardag op 30 augustus uitbundig vierde met
familie, vrienden en gemeentebestuur. Ze was
zo fier toen ze telkens een brief met de
hartelijke felicitaties en een mooi geschenk van
de koning en de koningin mocht ontvangen.
Tot de laatste dag van haar leven had zij nog
een fantastisch goed geheugen en gaf ons meerdere malen informatie over Okegem en zijn inwoners. De
lichamelijke gezondheid liet het echter afweten.
Celina was op dat ogenblik de oudste Okegemnaar. Of Celina Van der Speeten hiermee ook de reputatie mag
opeisen om ‘de oudste Okegemse ooit’ te zijn, is niet zeker.
We vermelden ook nog het overlijden van Verona Müller die een jaar jonger was dan Celina (overleden op 6 juni
2016). Verona werd geboren in Hongarije maar kwam in 1926 in Okegem terecht (zie Mededelingen, 2013, nr. 34, p. 61-63).

Okegemse tiener, Kim Asscherickx, wint belangrijke verhandelingswedstrijd
Kim Asscherickx (dochter van Peter Asscherickx en Vera Van Den Brande) won in 2016 de prestigieuze ‘Herman
de Croo Scholenwedstrijd’ waarbij de deelnemers telkens de opdracht krijgen een verhandeling te schrijven over
een actueel maatschappelijk onderwerp. Kim, die afstudeerde in de 6de Latijn-Wetenschappelijke richting van het
Koninklijk Atheneum van Geraardsbergen, werd door de jury uit de 35 deelnemers als winnaar aangeduid met
een verhandeling over de huidige vluchtelingenproblematiek.

Okegem Toekomst zet er een punt achter
Tot vorig jaar was Okegem Toekomst de laatste Okegemse kaatsclub die in de reguliere kaatscompetitie actief
was. Toekomst werd eind jaren 1970 opgericht met de bedoeling om de jongeren een kans te geven om zich als
kaatser te ontwikkelen. Maar de vereniging groeide tijdens de daaropvolgende jaren uit tot een volwaardige club
die meerdere jaren actief was in derde nationale en in haar reeks ook de Belgische bekertitel behaalde. Jarenlang
kon zij voor haar wedstrijden aan het station op een trouwe supportersschare rekenen. De laatste jaren ontsnapte
ook zij niet aan de algemene dalende belangstelling voor het kaatsen in het land. Nadat de jeugdploegen al
vroeger waren opgeheven, gaf ook de eerste ploeg er in 2015 de brui aan. Dit betekent dat op dit ogenblik in
Okegem enkel nog de Amusanten als kaatsvereniging actief zijn. Zij spelen echter hun eigen competitie en nemen
niet deel aan de nationale competitie.

Okegem in cijfers
Op 31 december 2015 telde Okegem 941 huizen en 2030 inwoners: 1022 mannen en 1008 vrouwen. Het
bevolkingsaantal schommelt al enkele jaren net boven 2000 inwoners.
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De website van de Heemkring geeft oude Okegemnaars opnieuw een gezicht!
Sinds eind 2015 bezit de Heemkring een volledig vernieuwde website die ons door vele
Vlaamse heemkringen wordt benijd. De site www.heemkringokegem.be bevat niet alleen alle
artikels uit de vroegere Mededelingen (op dit ogenblik tot 2013). Op korte tijd groeide de site
ook uit tot een schatkamer van beeldmateriaal. Zo is er onder meer het ‘Virtuele kerkhof’, een
verzameling van doodsbrieven en bidprentjes die ons de voorbije decennia door
Okegemnaars zijn ter beschikking gesteld. Een andere trekpleister van de beeldbank is ‘Uit
de schoenendoos van’. Hierin zijn reeds enkele honderden foto's van bekende en minder
bekende Okegemnaars terug te vinden.
Ongetwijfeld zitten er nog heel wat interessante foto’s en documenten in oude dozen, laden
en kasten verscholen. We doen dan ook een warme oproep om deze met de Heemkring en
Okegemnaars te delen. Het volstaat om contact op te nemen via info@heemkringokegem.be
of met een van de bestuursleden. Het beeldmateriaal wordt met zorg gescand en onmiddellijk
terug bezorgd. Met uw medewerking hopen we zo de vroegere generaties van ons dorp ook
een gezicht te geven.
Men kan de Heemkring Okegem ook volgen via Facebook. Regelmatig verschijnen ook daar
foto’s, documenten en nieuwtjes in verband met het Okegemse dorpsleven, van vroeger en
vandaag.

Uit de oude schoenendoos
Het gezin Gies Ludovicus – Van de Perre Maria Delphina
De foto achteraan op de kaft dateert van rond 1910 en is een van de oudst bewaarde (gekende) familiefoto’s van
Okegem. De foto werd genomen voor ‘Het Spoeltje’ in de Kouterbaan, het kleinste café van Okegem.
De vader van het gezin Ludovicus was reeds overleden toen de foto genomen werd.
Foto werd ons uitgeleend door Christiane Cosijns, kleindochter van Maria Hendrika.
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