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ACTIVITEITEN 
in de Stenen Molen van Oelegem

Molenzondagen
Een initiatief van Levende Molens vzw 
en de heemkundige kring De Brakken vzw

Tweemaal per maand houden onze 
molenaars open deur 
en kan je de molen vrij bezoeken:

 • iedere tweede zondag van de maand, 
   tijdens het Meulenmaal, van 11 tot 17 u 
   (niet in juli en augustus)
 • iedere laatste zondag van de maand, 
   tijdens de Molenzondagen, van 13 tot 17 u 
   (niet in december)

Groepen kunnen op afspraak en tegen betaling 
ook op andere dagen een bezoek boeken. 
Voor alle informatie, neem contact op met 
een van onze molenaars, Luc Verachtert, Jan Nys 
of Luk Kegeleers.

Meulenmaal
Zin in een Meulenmaal? Of gewoon in een 
frisse pint en een gezellige babbel? 
Onze molenhelpers staan voor je klaar, iedere 
tweede zondag van de maand van 11 tot 17 uur. 
Enkel in juli en augustus sluiten we onze deuren.

Een volledig Meulenmaal bestaat uit: 
een aperitief (de beruchte ‘Slag van de molen’), 
soep, eieren met spek of met paddenstoelen 
en gebak met koffie.

Geschenkidee: 
een cadeaubon voor een Meulenmaal, 
verkrijgbaar in de molen of op het secretariaat. 
Meer informatie bij Patricia Vervloet of 
via info@debrakken.be

Vormgeving: www.brontosaurus-graphics.be
Printing: Cockaert Copy Service

Achterstraat 24 - 2520 Oelegem
Tel. 03 383 02 90
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Eind april hebben wij nog corona-proof meegedaan 
aan het erfgoedweekend. Wij mochten geen drank 
of eten serveren. Toch zijn er verdeeld over het 
weekend zo’n 250 mensen langs geweest om 
zoet of hartig vlechtbrood, roggeverdommeke 
of molenbrood te komen kopen. Ze konden ook 
genieten van onze mobiele tentoonstelling over 
oude gebruiken rond het bakhuis en van een reeks 
‘Eulegoemse’ volksvertellingen vanop een kar. 
Dat nieuwe podium zullen we bij onze volgende 
openbare activiteiten zeker nog gebruiken. 

Heel fier was ik op de samenwerking tussen de 
Oelegemse bevolking, het gemeentebestuur en 
onze vereniging bij het verhuizen van de kapel 
in de Vlotstraat naar onze site aan de molen. Dat 
dit de nodige publiciteit teweeg bracht speelt in 
onze kaarten. Je leest meer over die spannende 
onderneming in dit nummer.

We zijn er nog en hoe! Toch verlangen onze 
medewerkers en het bestuur naar het eerste 
Meulemaal, de eerste rondleiding in onze molen en 
ons bakhuis, onze eerste bakcursus,... Eens goed 
‘klappen’ met elkaar zal deugd doen. Wanneer dit 
gaat kunnen, daar hebben we nog geen zicht op. We 
houden jullie digitaal op de hoogte. 

Op zoek naar een nieuwtje voor onze rubriek 
‘100 jaar geleden’ las ik dat het op 24 april 
1921 de eerste keer was dat vrouwen mochten 
stemmen en op een lijst mochten staan voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Het is dus slechts 
100 jaar geleden dat vrouwen  en mannen op een 
gelijke leest werden gesteld.  Ik las ook dat er 
vrouwen bij het eisen voor dat stemrecht in de 
gevangenis zijn beland en dat ze  belaagd werden 
door tegenstanders. Er zijn toen op zondag 24 april 
verschillende vrouwen verkozen tot burgemeester. 
Meestal waren het vrouwen die uit een elitaire of 
notabele familie kwamen en die op lijsten stonden 
waar hun vader of broer al opstonden. Maar er waren 
ook positief-gerichte en vooral eigengereide dames 
bij. Ons buurdorp Emblem spande toen zeker de 
kroon in positieve zin. De dochter van de sasmeester, 
de genaamde Amelia Brocken, werd als eerste 
vrouw ooit verkozen tot burgemeester van dat kleine 
dorpje. Dat was toen groot nieuws in de Kempen. 
Wat ik nu lees in verband met de 
gemeenteraadsverkiezingen is dat in 2021 de 
stemplicht wordt afgeschaft. Men hoopt om alzo 
de ‘gemotiveerde’ kiezer naar de stemcomputer te 
lokken. We zullen zien... Hopelijk zien we dan het 
verschil tussen de ‘roepers’ en de ‘doeners’.

Ik wens jullie veel leesplezier in ons ‘Eulegoems 
boekske’ en tot gauw aan de molen. 

Johnny Van de Velde, voorzitter van De Brakken

Wanneer ik dit schrijf zijn de terrasjes weer opengegaan. Het weer was eerst niet 
schitterend, maar ik zag tijdens mijn tocht door het dorp verscheidene stamgasten 
genieten van hun herwonnen vrijheid. De vaccinatiecijfers staan nu op ongeveer 
50 procent van de bevolking. Men heeft beloofd om in een hogere versnelling te 
gaan tegen de zomervakantie. Hopelijk komt het tegen dan allemaal goed.

Erfgoeddag: spook- en andere straffe verhalen.   Foto Danny Huygens

WOORDJE van de voorzitter
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Zo kwam de vraag voor de verhuis bij de gemeente 
en bij de heemkring. Vrijwilligers van De Brakken 
hebben zich ontfermd over het technische probleem 
en de gemeente zette een vrachtwagen met kraan in.

Op maandag 19 april hebben we in de 
noordoostelijke hoek van het molenterrein een put 
gegraven waarin we 350 kg beton hebben gestort 
voor de fundering. Diezelfde dag zijn we gestart 
met het wegboren en -beitelen van de bakstenen 
fundering aan de linker- en de rechterzijde van de 
kapel. Een paar dagen later metsten we op de nieuwe 
fundering twee lagen bakstenen. Op maandag 3 mei 
hebben we de zijkanten van de kapel links en rechts 
met een eiken balkje opgespied, waarna de rest van 
de fundering, in het midden, werden weggeboord 
en -gebeiteld. Hierna werd de kapel in een houten 
corset ingepakt, met op elke hoek twee in L-vorm 
aaneengevezen planken. 
De twee eiken draagbalken, onder de kapelhoeken, 
waren gezaagd uit de oorspronkelijke kapladderstijl 
van de molen, die ooit bij het kruien van de kap 
(naar de wind zetten), gebroken was. Op de 
uiteinden van die draagbalken werd er een gat 
geboord, waardoor er een draadstang van 16 mm 
gestoken werd met onderaan een moer en een 
carrosserierondel en bovenaan  een aangelast oog. 

Twee bezetkettingen van de molenwieken werden 
tijdelijk gebruikt om het geheel te kunnen optrekken. 
De molenkettingen werden elk met shackles 
aan de ogen van twee draadstangen verbonden. 
Om de nacht tussen 3 en 4 mei veilig te kunnen 
overbruggen, zonder dat iemand de los staande kapel 
per ongeluk zou omduwen, werden er tijdelijke 
houten schoren aangebracht. 

Op dinsdag 4 mei was de vrachtwagen van de 
gemeente met Luc Bosmans en Tom Schoenmakers 
aanwezig om ons pakketje van ongeveer 800 kg op 
te pakken. Tot mijn opluchting hielden de lassen 
van de ogen aan de draadstangen (tenslotte ben ik 
geen beroepslasser). Onder het goedkeurend oog van 
onze burgemeester en onder begeleiding van twee 
politiecombi’s, werd de kapel naar de Kerhoflei nr 1 
gebracht. Bij de molen werd de kapel door de kraan 
over de haag gezet, recht op een vers mortelbed, 
bovenop onze nieuwe fundering.  Op maandagen 10 
en 17 mei namen we de kapel verder onder handen. 
De zijkanten onderaan werden na het verwijderen 
van de opgewigde eiken balkjes ondermetst. De 
beschadigde voegen werden bijgewerkt en aan de 
onderkant werden de beschadigde stenen vervangen. 
De binnenkant van de kapelnis werd opnieuw 
geschilderd met eischelpkleurige latex.

Een straatkapel in de Vlotstraat, die op de grens van twee percelen stond, hinderde 
de uitrit van de garage van een nieuwbouwproject en de aannemer wilde ze laten 
slopen. Verschillende buurtbewoners waren voorstander van het behoud en het 
terrein bij de molen werd gesuggereerd als nieuwe locatie.

WERKZAAMHEDEN en activiteiten in en rond de molen   
Luc Verachtert - foto’s Danny Huygens

Met boor en beitel wordt de kapel losgemaakt van haar fundering; 
de kapel staat klaar voor het transport, veilig ingesnoerd. 
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Deel 58

Ooit moet die kapel aangereden zijn geweest 
ter hoogte van de rechter bloembaksteun. Deze 
ontbrak immers en was vervangen door een houten 
balkje. Verder liep er op die hoogte een barst door 
alle voegen van de kapel. De natuurstenen linker 
bloembaksteun was nog aanwezig, maar was licht 
geschonden. Onze steenkapper Werner Alix maakte 
van recuperatie Balegemse kalkzandsteen twee nieuwe 
bloembaksteunen, met aan de buitenzijde een nieuw  
gekapte “taille ancienne”. En dan was er nog wat 
atelierwerk: het maken van twee spitboogvormige 
houten kaders, een vaste en een verwijderbare 
met glas. Dit houtenwerk werd gemaakt uit een 
rest afzelia doussie, een uitstekende houtsoort van 
duurzaamheidsklasse 1. Het Mariabeeldje werd 
herschilderd en de raamschrijnwerkerij werd ook in de 
verf gezet. De vaste kader werd met chemisch anker 
bevestigd en de verwijderbare kader werd van nieuw 
glas voorzien en met vier vijzen vastgezet. En dan was 
het wachten op 29 mei voor de nieuwe inhuldiging.

Werner Alix maakt nieuwe bloembaksteunen

Hiernaast, van boven naar onder:

Luc en Tom takelen de kapel op de vrachtwagen.

De kapel is op haar nieuwe bestemming aangekomen.

Nancy Noyens tooit de kapel met de traditionele 
blauw-witte papieren bloemenslingers. Let op het boeket 
rechtsonder: zodra de kapel op haar nieuwe plaats stond 

zette een onbekende er al veldbloemen bij!
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Dat leverde onverwacht resultaat: Rit Peeters, het 
‘kindje’ dat aan de basis lag van de oprichting van 
de kapel, nam contact op om het verhaal uit de 
doeken te doen. Enkele buurtbewoners herinnerden 
zich nog dat de oprichting van de kapel verband 
hield met een gezin dat ergens aan de overkant van 
de straat woonde. Sommigen meenden dat het met 
een gelukkige geboorte na een eerdere miskraam 
te maken had, anderen dat het om de genezing van 
een ernstig ziek kindje draaide. De familie Peeters 
vertelde ons intussen het échte verhaal.

Tussen 1947 en 1961 woonde in de Vaartstraat (nu 
de Vlotstraat) op nr. 18 het gezin Peeters-Daems. 
Vader Alfons Peeters was geboren in Geel op 30 
juli 1915, moeder Bertha Daems in Westerlo op 27 
mei 1919. Ze trouwden op 1 juli 1935. Het gezin 
telde zeven kinderen, eerst vijf meisjes op een rij en 
dan twee jongens. Rosa (1941-2016) was de oudste 
dochter, dan kwamen Lisette (1944), Lilian (1945-
2007), Lea (1947) en Rit (1953). Leo (1957) was de 
eerste zoon en tenslotte volgde Eric (1963). Maar 
‘moeke’ is wel tien keer zwanger geweest: ze kreeg 
ook een doodgeboren kindje en twee miskramen.
De oudste drie zijn geboren in Olen, waar het gezin 
Peeters-Daems eerst woonde. Lea is geboren in 
Oelegem en de overige kinderen in het moederhuis 
in Lier. In 1961 verhuisde het gezin opnieuw, naar 
Massenhoven.

Op 7 januari 1953 beviel moeke te vroeg van hun 
vijfde dochter. Het ging haar niet goed: ze kreeg 
wat de mensen toen ‘de vloed’ noemden.* Vader 
ging te voet naar Scherpenheuvel om genezing 
voor haar af te smeken. Zijn gebed werd verhoord 
en als dank liet hij de kapel bouwen. Heel de buurt 
steunde hem daarbij. Volgens dochter Lisette was 
vader aanvankelijk van plan een antiek Onze-
Lieve-Vrouwebeeldje dat hij nog had geërfd van 
zijn moeder, de meter van Lisette, in de kapel te 
zetten. Maar een kennis-antiquair raadde hem dat ten 
stelligste af. Waar en van wie Alfons dan het beeldje 
heeft gekocht dat nu nog steeds in de nis staat, 
herinnert ze zich niet meer. Kocht hij het misschien 
in Scherpenheuvel?

Vader Alfons was diamantbewerker, moeke Bertha 
opende in Oelegem een kruidenierswinkel. Een 
broer van Alfons, Victor Peeters, baatte enkele 
huizen verder een café en cinema uit en had er ook 
een diamantslijperij. Dat waren café en feestzaal 
De Pauw (nu Vlotstraat nrs. 8-10). Café De Pauw 

Op 1 mei 1953 wijdde pastoor Eugeen Van der Donck, parochiepriester in Oelegem, 
in de Vlotstraat een straatkapelletje in. Bijna zeventig jaar later dreigde dit 
bescheiden monumentje geruisloos te verdwijnen. Enkele alerte buren zetten een 
geslaagde reddingsactie op het getouw. De hulpkreet bereikte ook een journaliste, 
die het verhaal in haar krant bracht. 

HET VERHAAL achter de kapel
Joke Bungeneers

De familie Peeters in 1965 bij het 
huwelijk van Lilian. Van links naar rechts 
achteraan Rita - Roza - Lilian - Elisabeth 
– Lea, vooraan (moeder) Bertha - Leo - 
(vader) Alfons en Eric.
Foto uit privécollectie

*Het gaat om overmatig bloedverlies na de bevalling, 
in medische termen Hemorragie Post Partum (HPP). 
HPP is een ernstige complicatie: de moeder kan 
bewusteloos of in shock raken. Als het bloeden niet 
stopt, is dit zelfs levensbedreigend. Het is nog altijd 
een van de belangrijkste oorzaken van moedersterfte 
tijdens zwangerschap en bevalling.
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was aanvankelijk in nr. 8 gevestigd, Fik en Emma 
Peeters-Caers hebben daar slechts een drietal jaar 
achter de toog gestaan, van kort na WO II tot 1948. 
Op dat ogenblik werd de eigendom opgesplitst en 
begonnen Albert en Jeanneke Gijsels-Cuyvers er een 
verfwinkel. Nu is het een gewoon woonhuis.
Fik en Emma kochten het andere pand (nr.10, 
feestzaal De Pauw) en verbouwden de voorkant 
van de zaal tot café met daarachter de cinema. Ze 
hielden de zaak open tot in 1961, daarna trokken 
ze in bij hun schoonzoon en dochter Maurice 
en Stans Vervoort-Peeters. Na hen kwamen nog 
Rozeke De Meyer en Sooi en Jacqueline de Herdt-
Janssens. Sinds het overlijden van Sooi is het 
pand verkocht; het wordt momenteel verbouwd tot 
eengezinswoning.

Nadat de familie Peeters uit Oelegem was 
vertrokken, heeft Wiske Denckens bijna tot op 
het einde van haar lange leven de zorg voor het 
kapelletje overgenomen. Intussen hebben andere 
buren, waaronder Regi Janssens, de fakkel 
overgenomen.

Een anekdote om te eindigen: volgens Rit woonde 
haar moeder als kind in de buurt van de molen van 
Westerlo. Ze herinnert zich in elk geval dat haar 
vader vaak het liedje ‘Daar bij die molen’ voor 
z’n vrouw zong. En nu staat ‘hun kapelleke’ bij de 
molen…

Meimaand, Mariamaand

Het boomkapelletje aan de 
beukenboom bij de ingang van de 
Kerkhoflei was er ook al een tijdje 
triest aan toe. Dat was een van 
onze leden, Jochem Van Rheenen, 
een doorn in het oog. Jochem is 
leraar techniek aan het VTI in 
Kontich. Samen met  enkele van 
zijn leerlingen uit 2B ging hij aan 
de slag om Ons Lief Vrouwke 
opnieuw een mooi onderdak te 
geven.

Na de wijding, leden van de familie Peeters en 
enkele buren die de ‘redding’ startten. Van links 
naar rechts: Rit Peeters, Sonia Verhaegen-Fockaert, 
Lea Peeters en haar echtgenoot Staf Matthys, EH 
Ivo Morael, Leo Peeters, Eric Peeters, Ciska Cavens-
Van Brandt en Johan Verhaegen.
Foto Danny Huygens

Gezicht op de huidige Vlotstraat nrs. 6-20 
vanuit de kerktoren circa 1960. Van links naar 
rechts het hoekhuis van Sidonie Eyskens (6), 
de schilderswinkel van  Albert en Jeanneke 
(8), café & cinema De Pauw (10), de oude 
schoolmeesterswoning die op dat ogenblik 
postkantoor is (12), fietsenmaker Van Oosterwijck 
(14), ? (16), de winkel van de familie Peeters en de 
‘bierstekerij’ van Mandus (20). 
Foto archief de Brakken

Hiernaast, 
van boven naar beneden:

Het oorspronkelijke 
boomkapelletje in 2015 

Foto Danny Huygens

Bondo, Lio en Angelika bij 
het voorontwerp, een schets 

die ze met krijt op de 
werktafel maakten.

Foto Jochem Van Rheenen

Het eindresultaat (2021) 
Foto Danny Huygens



De cover van de catalogus van de firma Vertongen. De man uiterst links is Marcel Diels. Foto uit privécollectie 
Daarnaast de machine van Vertongen.
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Op een druilerige mei-avond zijn Danny Huygens en 
ik uitgenodigd in het werkhuis van schrijnwerkerij 
Diels in de Oudstrijdersstraat. Het werkhuis zelf 
bevindt zich in een voormalig woonhuis en café. De 
tijd is op sommige muren blijven stilstaan, maar de 
machines zijn hypermodern. Alhoewel: de werkbank 
waar mijn eigen vader meer dan 25 jaar geleden aan 
werkte staat nog steeds op dezelfde plaats. Bert Diels 
was er aan een massieve draaitrap bezig. Hij toonde 
ons in de loods achteraan de drieduims-gezaagde 
beuken boomstam waarvan hij het hout gebruikt had 
om die trap te maken. Rondom ons lag er een schat 
aan verzaagde bomen en massieve planken. Wie van 
hout houdt is hier aan het juiste adres. 

We namen plaats in de gezellige kantoorrruimte 
op de zolder van het werkhuis. De vrouw van 
Eddy (Renilde Denckens, geboren op 4 mei 1960) 
werkt  hier aan de administratie van de firma.  
Schrijnwerkerij Diels is sinds twee jaar in handen 
van de achtste generatie : Bert Diels.

Stel jezelf eens voor Eddy? 
Ik ben Eddy Diels en ben op 8 maart 1958 geboren 
in Niel. Mijn ouders waren Marcel Diels  (2 
augustus 1927 - 12 september 2012) en Elodie 
Scholiers (28 maart 1923 - 3 maart 2013 ). Mijn 
vader was samen met zijn broer Jef  (22 oktober 
1922 - 15 januari 2010) zaakvoerder van de firma 
Diels. 

Nonkel Jef vertelde mij altijd dat op onze parking 
een hoeve stond en dat de stal van die hoeve nu 
ons magazijn is. Hij vertelde mij ook dat onze 
firma eerst een wagenmakerij was en dat die later 
overgeschakeld is op het maken van houten vaten 
(kuiperij).

Nonkel Jef ging met de andere gasten mee plaatsen 
en mijn vader deed de contacten met de klanten, 
de architecten en het papierwerk. Daarom dat hij 
de laatste jaren meer in kostuum rondliep dan in 
overall. 

Een anekdote: in1964 ging mijn vader met een 
van de gasten naar de vakbeurs op de Heizel. Toen 
ze bij de firma Vertongen gingen kijken om een 
nieuwe houtbewerkingsmachine te kopen werden 
ze gefotografeerd. Ze stonden jarenlang op de 
voorpagina van de brochure van de firma Vertongen! 
De machine die ze toen kochten staat nog achteraan 
in het werkhuis. 
Ikzelf heb nog twee oudere broers, Ludo (1954) 
en Raymond (1956). Renilde en ik hebben vier 
kinderen, Greet, Bert, Hanne en Goedele. Ze wonen 
allemaal vlakbij het bedrijf in Oelegem. 
Toen ik op 5 november 1982 trouwde met 
Renilde wilden we beiden in het buitenland 
gaan werken. We hadden ons opgegeven bij een 
vrijwilligersorganisatie die dat voor ons ging 
regelen. Renilde is verpleegster en ik ben industrieel 

Om de drie maanden kan je hier het relaas van een van onze dorpsgenoten volgen. 
Ook deze keer hebben we het keurslijf van de tien vaste vragen even losgelaten. 
Want in dit nummer vertellen vader en zoon Eddy en Bert Diels het verhaal van hun 
familiebedrijf, dat al bijna 200 jaar in Oelegem gevestigd is.

EEN OELEGEMENAAR vertelt
Interview John Van de Velde – foto’s Danny Huygens
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Eddy en Bert Diels

ingenieur tropische landbouw van opleiding. Met 
deze diploma’s konden we gemakkelijk in Afrika of 
Azië aan een humanitair project meewerken. De tijd 
heeft anders bepaald. Doordat er weinig vraag was 
naar zo’n medewerkers zijn we in België beginnen 
werken. Mijn vrouw werkte eerst in de winkel 
bij mijn tante Gusta Diels (15 juli 1921 - 29 mei 
2010) en was daarna verpleegster in Zevenbergen 
in Ranst. Daarna heeft ze nog enkele jaren voor het 
wit-gele kruis gewerkt. Ikzelf was medewerker bij 
grondontsmettingsbedrijf Jef Meeus, wij werkten in 
de tuinbouw. Daar moesten we in het hoogseizoen 
dagen van 14 uren kloppen om met het vele werk 
rond te geraken. 

Hoe ben je in het bedrijf terechtgekomen? 
Als jonge kerel hielp ik nonkel Jef heel vaak aan de 
machines. Langzaamaan mocht ik van hem meer en 
meer doen. Daar is de microbe ontstaan, denk ik. 
Op een gegeven moment vroeg ik aan mijn vader of 
ik in het bedrijf mocht komen. Zo heb ik er eerst op 
leercontract gewerkt, daarna als werknemer. Toen 
ik het bedrijf overnam heeft mijn vader nog enkele 
jaren de administratie voor mij gedaan. Later is 
Renilde in zijn plaats dat werk komen doen.

Wat zijn de knapste opdrachten die je hebt 
uitgevoerd? 
We hebben met de firma een ronde toren gemaakt 
van een van de geklasseerde huizen op de Cogels-

Osylei. Die toren hebben ze er met een grote kraan 
moeten ophijsen. Voor de kerk in het begijnhof van 
Antwerpen hebben we een nieuwe klokkentoren 
moeten bouwen. Maar meestal doen we de gewone 
schrijnwerkerij voor zowel nieuwbouw of renovatie. 
Elke job is weer iets helemaal anders, variatie is er 
genoeg.

Tenslotte sprak ik met Bert Diels, die het huis 
links naast het bedrijf gekocht heeft en die nu de 
zaak leidt. 
Ik ben van kindsbeen mee in de zaak gekomen. 
Ik werkte er in de vakantie, dat was hier mijn 
vakantiejob. Na mijn studies master in de 
journalistiek heb ik enkele jaren gewerkt als 
journalist en de laatste jaren als eindredacteur voor 
Het Laatste Nieuws en Gazet van Antwerpen. Dat 
was werken tegen een deadline om steeds een 
topkrant af te leveren. Het was veel nachtwerk, met 
onregelmatige uren. En toen het product af was gaf 
het een zeer korte kick. De volgende dag echter was 
de krant evenveel waard als de aardappelschillen die 
erin lagen en moest er opnieuw een topkrant van de 
persen rollen. Ik wilde meer kunnen genieten van 
mijn eigen product en daarom koos ik ervoor om 
in ons familiebedrijf te starten. Wij komen in vele 
huizen nog dingen tegen die de firma Diels 40 of 
60 jaar geleden gemaakt heeft en dat doet deugd. Ik 
wil ook mooie dingen maken die de tand des tijds 
kunnen trotseren.

Restauratie van het klokkentorentje in het Antwerpse begijnhof. Foto uit privécollectie 
Daarnaast Bert en Eddy Diels.

Tastbare herinneringen 
aan het verleden. 
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Voor de familie Di(e)ls in Oelegem neerstreek, 
vinden we ze terug in Kessel, Nijlen en Schoten.
Van Joannes Dils weten we enkel dat hij in Kessel 
op 6 mei 1682 voor de kerk trouwde met Elisabetha 
De Pooter en zeker zeven kinderen kreeg, waarvan 
de  jongste zoon ook Joannes werd genoemd. 

Deze tweede Joannes Dils (1697-1747) en zijn 
echtgenote Anna Verstockt of Stockx kregen zes 
kinderen, waarvan er echter vier heel jong stierven. 
De enige zoon die opgroeide, Cornelius Dils (1738-
1816) werkte als dagloner en verhuisde na zijn 
huwelijk met Anna Catharina Van Rymenandt naar 
Nijlen.

Een van hun acht kinderen, Joannes Franciscus 
Diels (1766-1841) trouwde op 8 februari 1796 met 
Maria Anna Bollansée uit Nijlen. Hij is de eerste 
waarvan we weten dat hij kuiper was van beroep. 

Het koppel verhuisde naar Schoten en kreeg drie 
kinderen, maar dan overleed Maria Anna in 1805. 

Joannes, die hun naam inmiddels als Diels liet 
schrijven,  hertrouwde met Elisabetha Thys, een 
herbergierster uit Ranst, en verhuisde naar Oelegem: 
hun enige kind werd in 1809 in Oelegem geboren. In 
1833 startte hij een nieuwe zaak, aan de noordkant 
van de huidige Oudstrijdersstraat ter hoogte van de 
nummers 17 tot 23 (perceel A480). De ‘baan van 
Wijnegem naar Oelegem’ was toen nog nauwelijks 
bebouwd; de kuiperij Diels was een van de eerste 
zaken die zich hier vestigden.

In 1841 nam de oudste zoon van Joannes Franciscus 
en Maria Anna Bollansée, Petrus Josephus 
Diels (1799-1877) na het overlijden van vader de 
tonnenmakerij over. Hij was al 45 toen hij in 1844 
trouwde met de twaalf  jaar jongere, Oelegemse 

Enkele generaties geleden wist iedereen in Oelegem nog wie je bedoelde als je het 
had over ‘de mannen van de kuiper’: dat was de bijnaam van de kinderen Diels. 
Vandaag zijn het niet langer tonnenmakers, maar schrijnwerkers, zoals je op de 
voorgaande pagina’s kon lezen.

DE ‘MANNEN VAN DE KUIPER’
Joke Bungeneers en Ludo Jacops

Gezicht op de huidige 
Oudstrijdersstraat in de richting 

van het dorp, circa 1900-1910. De 
schrijnwerkerij is rechts, achter de 

boom. Als je goed kijkt zie je dat er, 
net als op de foto van de voorpagina, 

een aantal mannen buiten voor de 
schrijnwerkerij aan het werk zijn.

De ‘meesterwoning’ op nr. 20, waar 
Marcel Diels na zijn huwelijk ging 

wonen, was nog niet gebouwd.
Het eerste gebouw links, waar je nog 

net het dak van ziet boven de haag, 
was de vroegere tonnenmakerij. 

Foto uit privécollectie

De localistie van de kuiperij op de Atlas 
der Buurtwegen uit 1841 (omcirkeld). 
De gebouwen stonden aan weerszijden 
van de baan.



Anna Maria Nuyts. Het echtpaar kreeg vijf zonen 
(waarvan een doodgeboren) en twee dochters. Hun 
vierde zoon, Augustinus, zou zijn vader opvolgen.

Intussen had ene Philippus Jacobus of ‘Kobus’ 
Van de Velde (1817-1882)  na zijn huwelijk met 
Joanna Elisabeth Jacobs in 1848, een woning 
met wagenmakerij gebouwd, schuin tegenover de 
tonnenmakerij Diels. Zowel Joanna als hun enige 
zoontje stierven jong en Kobus hertrouwde in 1852 
met Maria Catharina Brabants. Ze werden gezegend 
met zes kinderen. De oudste zoon werd priester en 
de twee andere jongens stierven jong, dus er bleven 
enkel dochters over: Juliana, Maria en Philomena.

Juliana (1855-1933) trouwde in 1881 met 
overbuurman Augustinus ‘Gust’ Diels (1850-1932). 
Toen Kobus Van de Velde in 1882 overleed, ging 
de zaak naar deze schoonzoon en dochter. Gust was 
voortaan niet enkel  kuiper, maar stond ook aan het 
hoofd van de wagenmakerij-schrijnwerkerij. Juliana 
hield de winkel bij de kerk open die haar vader 
kort voor zijn overlijden kocht. Het verhaal van dat 
winkeltje kon je al lezen in ons laatste tijdschrift van 
2018.

Gust en Juliana kregen zeven kinderen, vijf zonen 
en twee dochters. Hun zoon Ludovicus ‘Lou’ Diels 

(1887-1961) zette met zijn echtgenote Stephania 
Rosalia Van Reuzel (1888-1968) beide zaken voort: 
Lou de schrijnwerkerij (de tonnenmakerij werd 
steeds minder belangrijk), Stefanie de winkel. Hun 
dochter Gusta begon op een bepaald moment mee te 
helpen en zou later de winkel verderzetten. Zonen 
Marcel Diels (1927-2012) en Jozef Diels, ‘nonkel 
Jef’ uit het verhaal van Eddy, namen op hun beurt de 
schrijnwerkerij over.
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of de oorsprong van schrijnwerkerij Diels

Al 11 Oelegemse stambomen online

Sinds 2019 stelt Ludo Jacops de genealogie 
of de kwartierstaat op van de persoon die we 
interviewen voor ons contactblad. Intussen 
maakte hij een inhaalbeweging en werkte hij 
ook de stambomen uit van de mensen die we 
in 2018 interviewden. In onze ‘bibliotheek‘ op 
de website www.debrakken.be kan je al terecht 
voor het familieoverzicht van de families (in 
alfabetische volgorde) Ceulemans, De Herdt, 
De Swert, Onsea, Peeters, Sels, Van Hoof, Van 
Reusel, Verheyen en Verpoten. En vanaf nu is 
ook die van de familie Diels er te vinden.

Het gezin Diels-Van de 
Velde in 1924. De foto is 
genomen naar aanleiding 
van de priesterwijding op 
28 april 1924 van  hun 
zoon Laurent. Van links 
naar rechts: staande Jozef, 
Maria, John en Lou; zittend: 
moeder Juliana Diels-Van 
de Velde, Laurent, vader 
Gust Diels. 
Foto uit privécollectie



HET GEBEURDE 100 jaar geleden
John Van de Velde en Joke Bungeneers

De kerk raakte bijna volledig vernield op 7 oktober 
1914 en stond jarenlang als een lege huls midden 
in het dorp. In de krant vond ik de officiële 
aanbesteding voor de wederopbouw van de kerk . 
De aannemers konden zich hiervoor inschrijven om 
de werken te mogen uitvoeren. 

We kunnen de gebeurtenissen aan het begin van WO 
I dag voor dag volgen dankzij de velddagboeken 
van Paul Lannoy, de commandant van fort 
Oelegem. Het fort nam actief deel aan de oorlog 
vanaf maandag 5 oktober 1914. Fort Kessel werd 
meteen stormenderhand ingenomen, in de nacht 
van 6 op 7 oktober kreeg Lannoy bericht dat fort 

Broechem de volgende dag zou 
ontruimd worden en dat fort 
Oelegem volledig geïsoleerd is. 
Op woensdag 7 oktober 1914 
schoot de fortbemanning op bevel 
van hogerhand twee strategische 
punten in de omgeving in brand: 
kasteel Vrieselhof en de kerk van 
Oelegem.

Het was de bedoeling enkel de 
toren van de kerk te vernielen, 
zodat die niet als richtpunt 
voor het Duitse geschut kon 
dienen. Gansch de bevolking 
heeft bij den inval op 7 october 
1914 het dorp ontruimd en de 
Belgische krijgsoverheid heeft 
om krijgskundige redenen de 
hooge toren in brand gestoken 
schreef een ooggetuige, de 
parochiepriester. Helaas ging het 
hele gebouw met het grootste deel 
van haar inboedel in de vlammen 
op.

Het herstel van die oorlogsschade 
startte in 1921 en zou vijf jaar 
duren. In 1921 startten de werken 
onder leiding van provinciaal 

In deze rubriek kan je weetje-datjes 
lezen die onze voorzitter opduikelde 
in de lokale pers van honderd jaar 
geleden. Deze keer nieuws uit de Gazet 
Van Antwerpen van 24 juni 1921 op 
pagina 5:  de wederopbouw van de kerk 
na WO I.

Publicatie van de openbare aanbesteding.
GvA 24 juni 1921, p.5

    De kerk in 1920.
    Foto Provinciearchief



Over de geschiedenis van de kerk en de parochie: 
Walter Van der Avert m.m.v. Eric De Vos, Leven 
rond die oude toren in dat dorpje droomverloren. 
400 jaar zelfstandige parochie Onze-lieve-Vrouw-
ten-hemel-opgenomen Oelegem (Jaarboek 2004-
2005).

Over de oorlogsgebeurtenissen: Rudy Van Nunen 
en Willem Segers, Ranstse versterkingen. Fort 
Broechem, fort Oelegem en schans Massenhoven 
(Jaarboek 2003).

Beide jaarboeken zijn nog verkrijgbaar bij De 
Brakken.

In 2015 schreven Bart Janssens en Walter Van der 
Avert een artikel over de oorlogsschade van WO 
I, zowel door gedwongen afbraak in functie van 
het vrijmaken van het schootsveld rond en tussen 
de forten en schansen, als de verwoestingen door 
krijgsgebeurtenissen. Deze artikels vind je terug in 
onze digitale ‘bibliotheek’ op www.debrakken.be.
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bouwmeester Lodewijk Gife. Hij liet eerst alle 
bouwvallige gedeelten afbreken en dan het schip en 
het hoogkoor herstellen; daarbij werden de zijbeuken 
en de sacristie vergroot. Zijn collega Jan Frans Sel 
was verantwoordelijk voor het herstel van de toren 
tussen 1923 en 1926. Een anekdote: Louis Segers, 
gekend als Louis van Susjan, was de durver die in 
1926 als ‘sluitstuk’ het kruis terug op de toren zette.

Bij de brand in 1914 werden ook de huizen 
recht tegenover de kerk verwoest, waaronder de 
eeuwenoude herbergen Den Engel en De Keizer. 
Onder de Duitse bezetting werd het grootste 
puin geruimd. Er werden zelfs plannen getekend 
voor afbraak en nieuwbouw op deze plaats. Maar 
uiteindelijk besliste het gemeentebestuur bij de 
wederopbouw na de oorlog de ruïnes volledig af 
te breken zodat voor de kerk een groot, driehoekig 
plein ontstond.

De aanleg van het kerkhof naast de molen dateert 
ook van deze periode (1922-1923). De kerkhofmuur 
rond de kerk bleef nog tot in het begin van de jaren 
1970 bewaard.

Meer weten?

Noteer alvast in je agenda

De kerk in 1923. 
Het houten skelet van de toren is klaar. 
Op de voorgrond zie je een deel van de 

ruïnes van de huisjes tegenover de kerk

De Brakken hopen jullie stilaan weer te mogen 
ontmoeten bij de molen en het bakhuis.

Op zondag 29 augustus gaat in de hele 
provincie Antwerpen de Provinciale 
Molenzondag door.

Op zondag 12 september is het traditioneel 
Open Monumentendag.

Op beide zondagen kan je van 10.00 tot 17.00 
uur bij ons terecht. We richten voor de molen 
ons ‘buitenterras’ in, waar bezoekers terecht 
kunnen voor een drankje en lekkers uit het 
bakhuis.
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De eerste (heilige) communie is in de Rooms-
Katholieke Kerk de feestelijke gelegenheid waarop 
iemand voor het eerst deelneemt aan de eucharistie. 
Samen met het doopsel en het vormsel is het een 
van de drie initiatiesacramenten; vooraf moeten de 
communicanten ook voor het eerst gaan biechten. 

Kinderen doen hun eerste communie wanneer ze 
‘tot de jaren van verstand’ zijn gekomen, na een 
voorbereiding op school of in de parochie waar ze 
catechese krijgen over kerk, sacramenten, Jezus 
en de eucharistie. Vandaag doen kinderen die dat 
willen hun eerste communie als ze zes à zeven jaar 
oud zijn, meestal in het eerste leerjaar van de lagere 
school. Maar aanvankelijk was het gebruikelijk dat 
jongens en meisjes pas rond hun twaalfde hun eerste 
heilige communie deden. Pas in 1910, een kleine 

eeuw na de zaligverklaring van Imelda Lambertini, 
patrones van de eerste communicanten, vervroegde 
paus Pius X de leeftijd in de apostolische constitutie 
(een decreet zeg maar) Quam Singulari.

Als we er van uitgaan dat Maria Bervoets dus in 
1905 11 à 12 jaar was, zou ze rond 1894 geboren 
zijn. We keken in het archief van de burgerlijke 
stand van Oelegem de periode 1890 – 1905 na op 
zoek naar geboorteakten en vonden maar liefst 
vier meisjes Bervoets, met minstens één voornaam 
‘Maria’. Het zijn allemaal dochters van het 
echtpaar Josephus Bervoets (Halle 1858 – Schilde 
1922) en zijn echtgenote Anna Catharina Joris 
(Zandhoven 1860 – Schilde 1929). Ze huwden in 
1885 in Zandhoven en kregen tussen 1885 en 1904 
twaalf kinderen, vijf zonen en zeven dochters. Alle 
kinderen zijn in Oelegem geboren, in 1905 woonde 
het gezin zeker nog in Oelegem. Later, na WO I en 
alleszins voor 1922, verhuisden vader en moeder en 
een aantal van de kinderen naar Schilde. 

Nu was het zaak om er de juiste Maria uit te pikken: 
was het Maria Josephina (28 februari 1894, akte 
15), Maria Theresia Stephania (12 oktober 1895, 
akte 53), Ludovica Maria (18 september 1899, akte 
50) of Maria Theresia Huberta (27 juni 1901, akte 
22)? We hebben ook de overlijdensakten voor de 
periode 1890-1905 nagekeken om zeker te zijn dat 
de Maria’s in kwestie nog in leven waren in 1905 - 
kindersterfte was toen veel voorkomend. Maar alle 
meisjes werden volwassen.

We vermelden de twee jongste dochters 
volledigheidshalve ook, al vallen die eigenlijk af: 
ze waren slechts zes en vier in 1905 en dus in die 
tijd absoluut te jong om al het sacrament van de 
communie te ontvangen. 

Uit de verzameling doodsprentjes weten we dat de 
roepnaam van Maria Theresia Stephania Bervoets 
‘Stefanie’ was. Zij bleef haar hele leven ongehuwd, 
overleed op 17 augustus 1982 en werd begraven 
op het kerkhof bij de Sint-Guibertuskerk van 
Schilde. De kans is dus groot dat deze prent is 
uitgereikt aan de oudste, Maria Josephina Bervoets. 
Jammer genoeg is zij nu nét degene waar we verder 
nauwelijks iets van weten, behalve dat ze op 4 
september 1926 is getrouwd met Josephus ‘Jos’ 
Huysmans, een  metaalbewerker uit Schilde ...

Op 9 april 1905 deed Maria Bervoets in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Oelegem 
haar eerste communie bij pastoor Haerens. Net als de andere communicanten 
kreeg ze een mooie, gekleurde prent, gedrukt bij Van In in Lier. Recent schonk Peter 
Lembrechts, zoon van wijlen Leon Lembrechts (1925-2013), erevoorzitter van HK 
Scilla, dit document aan De Brakken.

UIT DE OUDE DOOS: een fraaie communieprent
Joke Bungeneers



We kunnen onze leden dit contactblad gratis aanbieden dankzij de steun van:

Ook adverteren? vraag naar de voorwaarden via info@debrakken.be

‘Uit sympathie’

Bloemen Sint-Jozef
Oudstrijdersstraat 35 - 2520 Oelegem 

www.schrijnwerkerij-diels.be
info@schrijnwerkerij-diels.be
tel: 03 385 87 40

Torenplein 19 bus 01
2520 Oelegem

tel. 03/312.33.10
L.Hofmans@portima.be

Lode Hofmans
Verzekeringen en beheer van gebouwen



Bestuursleden:
Joke Bungeneers (03 383 34 24)
Kerkstraat 17, 2520 Oelegem
Danny Huygens (03 383 34 24)
Kerkstraat 17, 2520 Oelegem
Luk Kegeleers (0479 50 55 27)
Kantonbaan 11, 2520 Oelegem
Jan Nys (03 383 42 77)
Muizenheuvel 40, 2520 Oelegem
Johnny Van de Velde (0479 91 94 62)
Goorstraat 16, 2520 Oelegem
Luc Verachtert (03 475 16 48)
Roggelaan 6, 2520 Ranst
Patricia Vervloet (0473 99 99 86)
Jozef Simonslaan 45, Oelegem

Heemkundige kring DE BRAKKEN vzw

Kerkhoflei 1, 2520 Oelegem
info@debrakken.be  •  www.debrakken.be

Foto op de cover:

De wagenmakerij-schrijnwerkerij Diels circa 1900-1910.
Privécollectie


