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Winkels, handelszaken… tering en nering in Kattem
Abeelstraat
Huisnummer 3, hadden Roger Demesmaeker (Roger van de
Speet) en Henrica De Wever een fruithandel | boomkwekerij.
Zij haalden ook het fruit op in Kattem en omgeving om naar de
nachtmarkt in Brussel en Kuregem te gaan. Anno 60-70
Huisnummer 8 maakte René Vandenspiegel ijskreem. Hij had
een ijskreem ronde in Kattem en omliggende dorpen. Anno 6080
Huisnummer 11A heeft Pascal De Roock een groenten handel –
verkoop aardappelen en groenten. Anno 2020
Huisnummer 21, sportkampen Roosdaal - http
//www.sportkampenroosdaal-hethuis.com – Sofie Bronselaer.
Oganisatie van sportkampen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar,
verhuur springkastelen, verjaardagsfeestjes, … Anno 2020
Huisnummer 23, hadden Jean Van der Plas en Magda Arijs een
fruithandel. Ze reden hiermee naar vroegmarkt aan het Klein
Kasteeltje in Brussel. Het huis is nog altijd door hen bewoond.
Anno 60-90
Huisnummer 25, hadden Domien De Roock en Jeanne Van der
Plas een fruithandel en in de winter handelden zij in
kerstbomen. Fruitplukkers uit Kattem kwamen het fruit
trekken. Domien en Jeanne gingen ook het fruit ophalen bij de
plaatselijke kwekers waarmee ze dan naar de nachtelijke
fruitmarkt gingen in Brussel. Huis is nog altijd bewoond.
Anno 60-90
Huisnummer 40, was een meubelwinkel, uitgebaat door Adolf
Gheyssels (godommen) en De Coster Elisabeth. Het huis wordt
nu gebruikt voor een project zelfstandig wonen van het MPC
Strijtem. Anno 60-70
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Huisnummer 42, was een groenten- en voedingswinkel van
Paul Cools en De Coster Alida. Ze hadden ook een gele citroën
camionette waarmee ze de groenten aan de man brachten in
Kattem en omliggende dorpen. Zij wonen nog altijd in dit huis.
Anno 60-70
Huisnummer 45 is er bouwondernemer Sebastian Verheecke,
verbouwen en nieuwbouw. Anno 2020
Huisnummer 50, Maria, Virginie Brewee (Virzeken) echtgenote
van Joanees Straetmans maakte hier stukken zeep, welke zij in
de oorlog 40-45 verkocht deur aan deur in Kattem. Huis
gerenoveerd en nu bewoond door Marc Chavatte, haar
kleinzoon. Anno 40-45
Huisnummer 60, was een haarkapper René Lanckmans (van
treinaeremans). Huis bewoond door Marcel De Braekeleer en
Sonia Tielemans. Anno 50
Huisnummer 62 heeft Kurt Leemans een zaak van aanleg en
onderhoud van tuinen en tuinwerken Tuinen Leemans. Anno
2020
Huisnummer 70, was er een limonadefabriekje van Petrus Van
Der Perre (Pië Perre). Nu gerenoveerd en bewoond door
Gunther De Buck en Patricia Deneyer. Anno 50
Huisnummer 73, was er een schoenwinkel, uitgebaat door Jozef
Renders en Alma D’Hoe. Nu bewoond door Renato Nicolodi en
Kim Batholomeus en hun kinderen. Anno 60
Huisnummer 75, was een voedingswinkel van Stevens Roger
(de zwetten) en Bernadine Raeymaekers. Huis verbouwd en
bewoond. Anno 60-70
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Huisnummer 85, was een brood en patisserie winkel van
Ghislain Brion en Maria Braeckmans. De grootvader van Maria,
Desiré had hiervoor hier eerder een kleermakerswinkel. Hij
maakte kostuums op maat. Huis is gerenoveerd en bewoond
door Diederik Aelbrecht en Ilse Maria Brosens. Anno 45-50
Huisnummer 95, was een beenhouwerij/voedingswinkel van
Jozef Muylaert (den droeven) en Melanie Geeroms. Daarna
werd de winkel opengehouden door Petrus Leemans (Pitj van
kepper) en Juliette Muylaert (Jette van droeven). Als laatsten
hielden Marcel Leemans (Marcel van Pitj van kepper) en Erna
De Lepeleer de beenhouwerij open. Huis staat leeg en zal
worden afgebroken voor een sociaal woning project van
Providentia. Anno 50-90
Huisnummer 97, Magdalena Van Der Plas (Laine Plas) en Albert
Geeroms hadden hier naast een café ook een bollen- en
specerijwinkel. Anno (40-60)
Huisnummer 97, was een garage met benzinepomp uitgebaat
door René Van Den Borre en Maria Geeroms. Later was dit een
verf en borstelfabriek van de familie Couck, die nu hun bedrijf
Couck& Co hebben in het industriepark Begijnenmeers in
Liedekerke. Huis staat leeg en zal worden afgebroken voor een
sociaal woning project van Providentia. Anno 60-70
Huisnummer 99, had Madeleine Van Der Plas (Leine Plas) een
mutsen winkel. Anno 50-60
Huisnummer 101 woonde Omer Baevegems (Meir van
Straetmans) die een aannemer-bouwbedrijf had. Huis
momenteel bewoond. Anno 1945-60
Later was hier ook een kapsalon van René Baevegems (zoon
van Omer). Anno 55-65
Huisnummer 105 was een haarkapster Denise Borloo, getrouwd
met Jozef De Troyer. Anno 60
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Huisnummer 109 was een bouwaannemer Emiel Demesmaeker
samen met zijn zoon Petrus. Anno 60-70

Benedenstraat
Huisnummer 5, was er een bakkerij uitgebaat door Robert De
Mulder, Madeleine Baes en Maria Baes, de bakkerin (Bette).
Huis gerenoveerd en bewoond. Anno 40-60
Huisnummer 6, was er een leerlooierij uitgebaat door de familie
Stockmans. Het huis staat bekend als de Van Mieghem –
bewoond geweest door een familielid van de Cornelius-Frans
Van Mieghem – burgemeester van Pamel van 1907 tot 1921.
Het huis staat momenteel leeg na het overlijden van de laatste
bewoonster Elisa Laurent. Anno 20
Huisnummer 9, was er fruithandelaar-boer, Frans Cooremans
(De Slinken) en Martha Meert die met fruit naar de markt
gingen. Huis en schuren afgebroken, verkocht als
bouwgronden. Anno 50-80
Huisnummer 12 was een groentenhandel uitgebaat door
Gustaaf De Coster en Seraphine Van den Nest (Finneken
Coster). Anno 50-70
Huisnummer 15 – hebben Roland Moors en Sara Van der
Borght een groothandel in keukenaccessoires –
www.oureakitchenware.be – gevestigd in Gooik. Anno 2020

Hazelveldweg
Huisnummer 4, woonde een schoenmaker, Albert Van Den
Boscche – Beireken van minie. Huis verbouwd en bewoond.
Anno 50-60
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Herststraat
Huisnummer 1, was een winkel in elektrische toestellen
uitgebaat door Eduard Van Asbroeck (Wakken) en Van Der
Perre. René, de broer van Eduard kwam hier eenmaal per week
de baarden en het haar afdoen van de fosmannen van Kattem.
Voor de renovatie woonden hier Franciscus De Braekeleer (Sus)
en Louisa D’Hoe (Wisa). Anno 50-60
Huisnummer 4, had Malvinne Van Asbroeck en François
Bellemans een specerijwinkel. Later woonden hier Constant
Laurent (de kiek) en Celine Van Lierde (Celineken muis). Huis is
gerenoveerd en bewoond. Anno 50-60
Huisnummer 9, had Petrus De Coen (Pië de coen) een
fruithandel. Hij kweekte voornamelijk frambozen, fruitplukkers
uit Kattem en de wijde omgeving kwamen de “flambozen”
plukken in de zomer. Anno 50-90
Huisnummer 21, had René Clottemans (Neeken Clot) een
fruithandel. In de zavelputten stonden honderden perzikbomen
die werden getrokken door fruitplukkers uit Kattem. Hij had ook
een taxi die bestuurd werd door Jean De Leeuw (van de Piljter).
Huis is afgebroken. Anno 50
Huisnummer 23, had Victor Ophalfens en Virginia-Caroline
Brewee een melkhandel, eerst hadden ze een melkronde met
paard en kar later per camionette in Kattem en omliggende
dorpen. Huis nu bewoond door Frans De Ridder en Julienne
Rooseleer. Anno 40-60
Huisnummer 29 hadden Louis Borloo (Louis van Tones) en
Seraphine Cobbaert een bierhandel en melkronde. Het huis is
momenteel onbewoond. Anno 50-60
Huisnummer 31 – in deze herenhoeve was oorspronkelijk naast
een landbouwbedrijf ook een kleine brouwerij gevestigd
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uitgebaat door de Familie Steppe. Minstens drie generaties
baatten zij hier naast het gebruikelijke landbouwbedrijf een
geuze en lambiekbrouwerij uit. Er werd ook bockbier
gebrouwen (een licht witbier). Joannes Steppe (brouwerpachter) (°1810-1871) was gehuwd met Maria Joanna
Evenepoel (1811-1894). Huis is gerenoveerd en bewoond. Anno
1900-1910
Huisnummer 35, was een winkel in elektrische toestellen
uitgebaat door Raymond Delvaux en Arlette Leemans. Arlette
woont nog altijd in deze woning. Anno 80
Huisnummer 37, Philippe Derick vloer-, muur- en
plafondafwerking. Anno 2020
Huisnummer 41 (ondertussen afgebroken) was er een bakkerij
waar Margeritte Ophalfens het brood bakte.Roger Stevens ( de
zwetten!) en André De Leeuw (van bonne) bezorgden het brood
op Kattem en omliggende dorpen. Anno 50-70

Kapelleweg
Huisnummer 4 was de houtzagerij van Adolf Gheyssels
(godommen). Anno 50-60

Kattemstraat
Huisnummer 84 was er een handelaar in steenkool
(oeljemarsjang) en bomensleper (oesjer)– Frans Guldemont
(Frans van Do). Het huis wed gerenoveerd en nu bewoond door
François Rager en Kristel Thiebaut. Anno 40-70
Huisnummer 82 was er een fietsenwinkel, uitgebaat door
Leopold Van den Eede (Pol van Gallo). Later woonden René Van
Belle hier – kreeg ooit een muur op hem die bezweek onder
een lading steenkool van zijn gebuur Beir Van Brooken, Remi
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Braeckmans en Maria Segers hier. Huis werd afgebroken, Willy
Michiels en Greta Lanckmans bouwden hier een nieuwe woning.
Anno 60
Huisnummer 71 heeft Marva De Bruyn een kapsalon. Het huis
is nog altijd bewoond door Maria Stockmans. Anno 2020
Huisnummer 69 was er een handelaar in steenkool
(oeljemarsjang) – Albert Lanckmans (Beir van Broëken) en
Juliette Guldemont (van Stjaun). Huis nog bewoond door
Julienne Vandersteen. Anno 50-70
Huisnummer 65 was een voedingswinkel Boni met een
benzinepomp en verkoop gasflessen, meststoffen en zaden,
uitgebaat door Josephine Van Droogenbroeck en Georgette
Eylenbosch. Huis is nog bewoond. Anno 60-80
Huisnummer 64 was er een handelaar in meststoffen en
veevoeders, Robert Eylenbosch (van Loekepee) en Elza
Vanderbiest. Huis is gerenoveerd, nog niet bewoond. Anno 60-90
Huisnummer 61 was er een voedingswinkel uitgebaat door
Jozef Van Asbroeck (Jef van Pitj’n Encore) en Séraphine D’Hoe
(Fine van Viekesdoe). Denise De Weeghe heeft hier nog een
kapsalon gehad. Huis nu bewoond door Jos Verhulst en Lydia
De Backer. Anno 50-60
Huisnummer 59 was er een kareelbakker Van Bont-Minner. Een
kareelbakker maakte een oven op e plaats waar er gebouwd
werd en bakte de stenen ter plaatse met de kleemgrond. Huis
gerenoveerd en bewoond door André Eylenbosch. Anno 30-40
Huisnummer 57, hadden Edmond Laroy en Catherine Matthys
(Triene Moen) een handel in kranten, tijdschriften en boeken.
Huis is gerenoveerd en nog bewoond. Anno 50-70
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Huisnummer 54 was een winkel van huishoud- en
geschenkartikelen, uitgebaat door Elvire Van Belle (Elvirken
Broek), later hield haar dochter Fabienne de winkel open. Haar
man Rufin Barbé was loodgieter en werkte samen met zijn
zonen Luc en Patrick. Huis nu bewoond door dochter Veerle en
Chris De Backer. Anno 60-80
Huisnummer 52 was een voedingswinkel met daarnaast in
nummer 50 een kledingswinkel, uitgebaat door Raymond De
Brabanter en Alphonsine Guldemont. Later werd er één grote
winkel van gemaakt uitgebaat door Gilbert Claes en Denise De
Brabanter met een beenhouwerij van zoon Wim Claes. Huis nog
altijd bewoond. Anno 50-00
Huisnummer 49 had Jozef Guldemont een beenhouwerij. Huis
afgebroken bij de realisatie van het sociaal woonproject Pastoor
Jozef De Bondt erf. Anno 50
Huisnummer 48 was een beenhouwerij-annex voedingswinkel,
uitgebaat door Albert Van Belle (Beir van Mil van Moike) en
Maria, Paula Van Handenhove. Huis nog bewoond. Anno 50-70
Huisnummer 25 was er een transportbedrijf. Victor Ophalfens
begon in 1940, tijdens de tweede wereldoorlog met paard en
kar. Het betrof hoofdzakelijk het vervoer van steenkool, dikwijls
tussen de bombardementen door. Begin 1950 kocht hij een
eerste kleine occasie vrachtwagen. Overgrootvader stierf jong en
de zaak werd verder gezet door Jozef (Jeppen), de broer van
Rosa Ophalfens. Rosa huwde met Remi Lanckmans en zij
startten met een melkronde. In 1967 nam zij door
omstandigheden de zaak over van haar broer Oscar. Remi
stortte zich op zijn melkronde en grootmoeder Rosa reed met
haar vrachtwagens, dit alles onder de naam Remi Lanckmans.
Later werd het transportbedrijf overgenomen door Peter Van
Huffel, nu nog altijd actief in de Begijnenmeers in Liedekerke
onder de naam JVHTrans. Anno 40-nu
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Huisnummer 21, was een voeger/metser Franciscus De Wever.
Huis is gerenoveerd en bewoond. Anno 50-70
Huisnummer 13, was een verfwinkel uitgebaat door Maurice
Braeckmans en Virginie Bornau (bij Virzeken). Het huis is nu
bewoond door Pascal Vanden Spiegel en Karin Van Lierde. Anno
50-60
Huisnummer 1, was een verfwinkel, textiel en geschenk
artikelen uitgebaat door Roger Braeckmans (Roger van de
verver) en Georgette Van den Brande. Huis is nu eigendom van
de gemeente. Anno 60-00

Kattemkets
Huisnummer 5, hadden Philemon Van den Borre en Albine
Guldemont en Maurice en Maria Celine Guldemont een
fruithandel (appelen en peren). Huis werd afgebroken voor het
realiseren van het woonproject Driebek. Anno 60-00
Huisnummer 6 is een schoonheidssalon Studio Shika, uitgebaat
door Aureline Cornelis-Verlinden - www.studioshika.be . Anno
2020
Huisnummer 9, had Jean Verhumst en Rosa De Braekeleer een
taxibedrijf annex ceremoniewagens / bouwbedrijf. Het huis is
momenteel onbewoond. Anno 60-80
Huisnummer 11 heeft Guido Souffriau een bouw-renovatie
bedrijf. Anno 2020
Huisnummer 14 had Sabrina Guldemont een kapsalon. Anno 90
Huisnummer 23, heeft Mathias Seghaye een tuinbedrijf
Hofkens Mathias – onderhoud en aanleg tuinen. Anno 2020
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Huisnummer 37 is Pierre Vanderkelen hoefsmid. Anno 2020

Keistraat
Huisnummer 3, was er een beenhouwerij – uitgebaat door
Firminus Sergoris (Meike Pjès). Huis gerenoveerd en bewoond.
Anno 1900
Huisnummer 5, was er een winkel van zaden, vinkenkooien en
speelgoed uitgebaat door Theofiel Nicola en Margaret
Rooseleer. Huis gerenoveerd en bewoond. Anno 50-60
Huisnummer 9, Joannes Evenepoel en Regina Clottemans (de
Luik) hadden hier een fruithandel (appelen en peren). Later
overgenomen door zijn zoon Lucien en zijn kleinzoon Geert.
Huis werd gerenoveerd en is nog altijd bewoond. De rest van
het domein werd verkocht voor het bouwproject Natteweg.
Anno 40-90
Huisnummer 25, René Baevegems – Jeanine De Brabanter was
hier haarkapper. Huis gerenoveerd en bewoond. Anno 60-70
Huisnummer 29, hadden Henri Van Roy (Rik van de moilder) en
Yvonne Coussen en fruithandel, voornamelijk frambozen. Hij
was ook molenaar, eerst met de windmolen, later met
elektrische molen. Fruitplukkers uit Kattem en de omliggende
dorpen kwamen hier “flambozen” trekken. Het huis was de
oude molenaarswoning van de molen van Kattem. Het werd
afgebroken voor de realisatie van het woonproject in de
Keistraat. Anno 40-90

Monnikbosstraat
Huisnummer 4, het hof te Kattem uitgebaat door Marcel Van
Wilderode en Anna Buysse. Hier werden boter, melk, eieren,
vlees verkocht. Later groeide dit bedrijf tot een van grootste
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boerderijen uit de streek. Nu telen ze aardappelen, tarwe,
suikerbieten, mais en gras. Jaarlijks leveren ze ongeveer 12
miljoen kilo aardappelen, 900.000 kilo graan, 400.000 kilo mais
en 3 miljoen kilo suikerbieten. Daarmee voorziet dit bedrijf in
de jaarlijkse aardappelbehoefte van ongeveer 200.000
Vlamingen en in de suikerbehoefte van 10.000 Vlamingen.
De productie van granen levert een deel van het voeder voor
4.000 varkens, wat gelijkstaat aan ongeveer 400.000 kilo
vlees. Daarmee kunnen ruim 10.000 Vlamingen een jaar lang
van vlees worden voorzien. Zoon Erik Van Wilderode en
Simonne De Luyck zijn de huidige pachters, bijgestaan door
Pieter Van Wilderode en Griet Lemaire. Anno 1800-2020

Natteweg
Huisnummer 2 is F.R. Socks NV van Frank Pauwels en Rita Van
den Borre gevestigd: detailhandel in huishoudtextiel en
beddengoed in gespecialiseerde winkels. Anno 2020
Huisnummer 10 woont Erik Bourgeois een drone piloot klasse 1
- www.b-droneprojects.com. Hij maakt luchtbeelden voor
vastgoedmarkt, openbare werken aanbestedingen,
sportinfrastructuur, bruggen en wegen, landbouw en
evenementen. Anno 2020
Husnummer 13 heeft Petra Verhulst een pedicure: Pedisana www.pedisana.org. Anno 2020
Huisnummer 34 is kleinhandel dameskleding – doet de
markten: Christel Catteeuw. Anno 2020

Profetenstraat
Huisnummer 80 was Jean Baptiste Van den Nest loodgieter-dak
legger. Anno 60-80
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Huisnummer 82 was er een voedingswinkel uitgebaat door
Theofiel Rooseleer en Romanie Van Belle, ernaast hadden ze
ook nog een café. Huis is nog altijd bewoond. Anno 60
Huisnummer 84 heeft David Geeroms een computerzaak
PcMedik voor onderhoud alle computers en verkoop nieuw
computermateriaal – www.pcmedik.be . Anno 2020
Huisnummer 87 heeft Diane De Braekeleer een hondensalon
Bouly&Co (wassen en knippen). Anno 2020
Huisnummer 89 is Shauni Van Droogenbroeck een consulente
van Givani producten. Anno 2020
Huisnummer 93, was er een schroothandel uitgebaat door
Alfons Kestens (Fong van Tokken) en Elvire Vanderveken. Huis
staat er nog maar is onbewoond. Het schroot bevond zich op de
grond rechtover het huis waar nu de zoon André gebouwd
heeft. Anno 60-70
Huisnummer 104 had André Kestens een wijnhandel van
zelfgemaakte wijn “Bleyenberg” (druivenranken op het
Hazelveld), je kon er ook terecht voor het persen van fruit. Het
huis is nog altijd bewoond door André en Rita. Anno 90-00
Huisnummer 106 had Gustaaf Borloo en Catherine Ots een
fruithandel, voornamelijk van perziken. Anno 40-60
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