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■ Voorwoord

Onze straat verjongt in een gestaag tempo. Typisch voor Leuven en haar deelgemeenten is dat de oorspronkelijke bevolking verdwijnt en dat hun plaats wordt ingenomen door “nieuwkomers”, personen die
niet in Kessel-Lo geboren zijn.
Tijdens onze straatactiviteiten stellen we steeds vast dat onze senioren boordevol mooie verhalen zitten
over hoe Kessel-Lo was en hoe het langzamerhand geworden is tot wat het nu is. Deze rijkdom aan
buurtkennis willen we bewaren, zodat onze generatie aan de volgende generatie kan vertellen over
onze buurt.
Wij pretenderen geen wetenschappelijke aanpak. Wij willen de verhalen, zoals ze door onze senioren
worden verteld, capteren, checken op hun historische draagkracht en ze verder als een consistent verhaal
terugbrengen naar al onze buurtbewoners en zelfs naar andere geïnteresseerden die onze wijk willen
ontdekken.
Deze brochure is het resultaat van al dit onderzoek en van verschillende interviews, met onze speciale
dank aan onder andere het Delhaizefonds van de Koning Boudewijnstichting en de Erfgoedcel Leuven
voor hun financiële, methodologische en logistieke ondersteuning.
Wij wensen u alvast veel leesplezier.

Foto J. Gerrekens

Het wijkcomité “Opvoedingstraat en Omgeving”

Opvoedingstraat
3
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Park Heuvelhof

Foto J. Gerrekens

Geschiedenis van Kessel-Lo
De geschiedenis van een straat of buurt reconstrueren is geen gemakkelijke taak, vooral als het gaat
over een wijk waar in het verleden boeren, tuinders en arbeiders gewoond hebben. Het gewone volk laat
immers minder sporen na dan bekenden.
Het is gemakkelijk te achterhalen dat Justus Lipsius geboren werd als Joost Lips in Overijse en dat hij een
tijd in de Leuvense Parijsstraat gewoond heeft. Men heeft een straat en een college naar hem genoemd
en hem zelfs een standbeeld gewijd. Als een generatie gewone mensen sterft, weet niemand meer wat de
echte naam van bijvoorbeeld Lowie Bus was, of waar die gewoond heeft.
We hebben eerst geprobeerd om aan de hand van beschikbare informatie de vroegere geschiedenis van
onze buurt te reconstrueren.
In de streek rond wat later Leuven zou worden, waren er verschillende kleine nederzettingen. In de 9e eeuw
is er voor het eerst sprake van een plaatsje “Lovon”, dat later de hoofdstad van het hertogdom Brabant
zou worden.

4 Opvoedingstraat en omgeving
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De naam “Leuven”, in het Latijn “Luvanium” en in het plaatselijke dialect “Lovon”,
wordt in 884 voor het eerst vermeld in historische documenten.

Op de Kesselse Bergen zou in de 11e eeuw een burcht gestaan hebben, die mee diende om de stad te
verdedigen. “Kessel” zou zelf een oude vorm van “kasteel” (Latijn “castellum”) zijn. Die burcht raakte in
verval en toen onze vriend Justus Lipsius de plaats in de 16e eeuw bezocht, was het nog maar een ruïne. In
1831 — de gemeente Kessel-Lo was dan al gesticht — werden de resten gesloopt. Het is mogelijk dat rond
die burcht al wat bewoning was. Ook rond de abdij van Vlierbeek, die in 1125 gesticht werd, moeten er al
een paar huisjes gestaan hebben.
De naam “Blauwput” ontstond in de 15e eeuw. Omdat de bewoners van het gehucht Troembeek in de
winter moeilijk aan hun parochiekerk in de Tiensestraat geraakten, werd een aanvraag ingediend om een
kapelletje te mogen bouwen. Dit werd de Heilige Drievuldigheidskapel, met een laatgotische waterput van
blauwe hardsteen waaraan de parochie, en later ook de kapel zelf hun naam ontleenden.
Het grondgebied van wat later de gemeente Kessel-Lo zou worden, behoorde wel tot de zogenaamde
“kuip van Leuven”. Hoewel die mensen niet binnen de stad woonden, hadden zij dezelfde rechten en plichten als de inwoners van de stad. Zij waren dus ook “poorters” of burgers van Leuven. Hun aantal was vrij
beperkt; zo stonden er in de 16e eeuw in heel Blauwput 25 huizen. Als je dat vergelijkt met nu…

Tekening van het kapelletje van Blauwput rond 1600,
met links de Troembeek.

Uit: “De Leuvense prentenatlas, deel 1”

We maken een sprong naar 1829. Kessel-Lo werd toen een onafhankelijke gemeente met Willem Coosemans
als eerste burgemeester. De eerste gemeenteraden vonden plaats in een van de gebouwen van de abdij
van Vlierbeek. Later werd op het huidige Gemeenteplein het eerste gemeentehuis gebouwd. Vanaf 1938
werd het kasteeltje in het park Heuvelhof (foto p. 4) het gemeentehuis van Kessel-Lo.

5
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In 1830 riepen de Belgen de onafhankelijkheid uit. Ook in de buurt van Leuven waren er wat schermutselingen. Leopold van Saksen-Coburg-Gotha werd de eerste vorst van het nieuwe koninkrijk en wilde er
een moderne staat van maken. Dit werd het tijdperk van de industriële revolutie die al in de 18e eeuw was
begonnen met de uitvinding van de stoommachine, en die in het “latere België” haar intrede deed in 1800,
toen Lieven Bauwens in Gent een katoenspinnerij begon met de uit Engeland gesmokkelde “Mule Jenny”.
In 1825 zorgde George Stephenson voor een keerpunt in de geschiedenis met de uitvinding van de eerste
stoomtrein. Leopold I, die veel bewondering had voor wat er in Engeland gebeurde, wilde België voorzien
van een spoorwegnet. Minder dan 4 jaar na zijn aanstelling als vorst, was de eerste spoorlijn in ons land een
feit. Op 5 mei 1835 reed immers de eerste trein tussen Brussel en Mechelen. In september 1837 werden de
spoorlijnen tussen Mechelen en Leuven en tussen Leuven en Tienen ingehuldigd. Daarna volgden verbindingen met Turnhout en Herentals. Voor een rechtstreekse verbinding met Brussel moesten de Leuvenaars
nog wachten tot 15 december 1866.
Mechelen was in het begin het belangrijkste knooppunt, en kreeg dus ook de eerste spoorwegwerkplaats.
Naarmate het spoorwegennet zich uitbreidde, moesten er meer werkplaatsen komen. Niet alleen omdat er
meer rollend materieel kwam, maar ook omdat de verschillende delen van de nieuwe “IJzeren Weg” door
verschillende maatschappijen uitgebaat werden en ieder dus zijn eigen herstelwerkplaats nodig had.
Leuven ontwikkelde zich rond 1860 tot een belangrijk knooppunt, waardoor de nood aan een eigen
werkplaats groeide. De nieuwe werkplaatsen moesten bij voorkeur dicht bij het station liggen om een
gemakkelijke verbinding met het spoor te hebben.

Uit: “Leuven Weleer”

De keuze viel op een terrein in het Lovens Veld, waar een paar kleine boerderijtjes stonden en wat tuinders
woonden. Dit terrein langs de Diestsesteenweg was eigendom van de “Pauvres du Grand St. Esprit”, een
van de voorlopers van het huidige OCMW.

Het eerste stationsgebouw van
Leuven uit 1842.
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Bron: belgeoblog.be

De “Centrale Werkplaatsen” hebben het leven van onze wijk en
ook zijn uitzicht tot op vandaag in belangrijke mate bepaald.

De omgeving van de Centrale Werkplaatsen in 1876.

Daarnaast werden nog enkele privégronden aangekocht, zodat er een rechthoekig terrein van 8,29 ha ontstond.
De twee straten die door dit terrein liepen, moesten verdwijnen. De “Kleinen Witten Weg” verdween helemaal en
de Vinkestraat werd in twee gesplitst. De uiteinden kennen we nu nog als het begin van de Karel Schurmansstraat
(tot waar ze de hoek van het terrein raakt) en aan de andere kant de Richard Valvekensstraat.
Voor de verbinding met het spoorwegnet werd nog een straat in twee geknipt: de “Korten Weg”. Het
eerste deel is nu de Rondestraat; aan de andere kant is dit het laatste stukje van de Ernest Solvaystraat.
De nieuwe werkplaats, die vanaf 1863 in gebruik genomen werd, bracht ook een belangrijke bevolkingstoename met zich mee.
Vanaf 1866 opende een tweede grote fabriek zijn deuren: de “Ateliers de la Dyle”, gelegen tussen de Dijle
en de Vaart, ongeveer waar nu de nieuwe brouwzalen van AB InBev staan. Daar maakte men onder meer
onderdelen voor de treinen, maar ook andere metalen constructies, zoals de serres van Laken!
In een tijd waar de fiets en de trein het enige vervoermiddel waren, was het een pluspunt om dicht bij het
werk te wonen. Er was zelfs een periode dat je alleen in de Centrale Werkplaatsen mocht werken als je
binnen een straal van 5 à 6 km woonde.
De toename van de bevolking zorgde natuurlijk voor een toestroom van handelsactiviteiten en al vlug
werd de Diestsesteenweg een straat vol winkels en natuurlijk ook cafés (zie foto p. 8).
Al snel was er ook behoefte aan een nieuwe parochiekerk: de plannen waren er al vanaf de jaren 1870. De
kerk tegenover de Werkplaatsen werd gebouwd in de jaren 1880. Het officieel jaartal van ingebruikname
(1883) werd tijdens de laatste restauratie van de kerk in de jaren 1990 overschilderd.

7
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In de loop der jaren bouwden zowel de socialistische als de katholieke zuil hun eigen netwerk op en verschenen er in Blauwput een aantal gebouwen en verenigingen die nu begrippen geworden zijn. Enkele
voorbeelden:
het Volkshuis op het De Becker-Remyplein (nu café “de Curve” - foto rechts), waar generaties socialistisch gezinden vergaderd, gefeest en gedronken hebben;
zaal “Het Bad”. Deze zaal kreeg zijn naam van de bad- en douche-inrichtingen die gebruikt konden
worden door mensen die thuis niet over die faciliteiten beschikten. De zaal werd in 2008 afgebroken
om plaats te maken voor de nieuwe “kop van Kessel-Lo”;
de vrije scholen, netjes gescheiden voor de beide geslachten: Sint-Jozef voor de meisjes, met de Zusters
van Vorselaar aan het roer, en de Sint-Pietersschool, in de volksmond “Broederkesschool”, waar de
Broeders van Scheppers van september 1901 tot eind juni 1970 les gaven. Daarna werd alles overgenomen door leken en in de jaren ’90 van vorige eeuw fuseerden de lagere scholen en werd het onderwijs
gemengd.

Foto J. Gerrekens

Foto J. Vloeberghs

Links: Winkel “Glaswerken Vloeberghs” (vandaag de “Kaasstolp”) naast café Bonanza, midden jaren ‘60.
Rechts: het Volkshuis op het De Becker-Remyplein (nu café “de Curve”).

8 Opvoedingstraat en omgeving
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Vroeger had elke zuil nog haar eigen apotheker, fanfare, turnkring en bond voor gepensioneerden. Het
verenigingsleven bloeide in Blauwput, dat verder leefde op het ritme van de “Central”, zoals de Centrale
Werkplaatsen in de volksmond werden genoemd. Sommige buurtbewoners stemden zelfs hun tijdsindeling af op het uur dat de sirenes gingen. “Als de sirene ging, zette ons moeder de soep op, want dan gingen
de kinderen thuiskomen” zei iemand (uit “Centrale Werkplaatsen”).
Ondanks de verstedelijking waren er nog tot diep in de 20e eeuw sporen van landbouw in Blauwput. Het
huidige “Smidsehof” op de hoek van de Smidse- en Schurmansstraat was wellicht één van de laatste
actieve boerderijen in Blauwput. De landbouwactiviteiten staakten in de jaren ‘90 met het overlijden van
de laatste eigenaar-boer.

Rechts:
Het huidige “Smidsehof” op de hoek
van de Smidse- en Schurmansstraat.

Foto J. Gerrekens

Onder:
Cristianlaan en Opvoedingstraat

Foto J. Gerrekens

De Centrale Werkplaatsen hebben een grote, meestal positieve invloed gehad op Blauwput.

9
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Foto Stadsarchief Leuven

Diestsesteenweg in 1944.

Toch is er één zwarte bladzijde in de geschiedenis van Blauwput: mei 1944. Toen werden de Werkplaatsen
hevig gebombardeerd. In totaal vielen er 58 bommen op Blauwput, waarvan er slechts weinig hun doelwit
troffen. Ongeveer 15 procent van alle huizen in Blauwput werd volledig vernield, nog eens 25 procent
werd door de bombardementen onbewoonbaar. Ook de kerk en de scholen van Blauwput werden zwaar
beschadigd.
Alles werd tamelijk snel heropgebouwd, of voor een deel zelfs heraangelegd, zoals het De BeckerRemyplein. En Blauwput herleefde.
De Werkplaatsen kwamen een laatste keer in het nieuws in 1993 met de definitieve sluiting. Een grote
oppervlakte, waar meer dan 100 jaar industriële bedrijvigheid geweest was, kwam leeg te staan. De
Kringloopwinkel en een paar kleine ondernemingen die er onderdak vonden, konden dit niet volledig
compenseren. Een radicale herbestemming drong zich op.
Op de vernieuwde site komen onder andere woningen voor een 325-tal gezinnen.

Wijk Opvoedingstraat: voorgeschiedenis
In vergelijking met het rijke verleden van Kessel-Lo is de geschiedenis van de Opvoedingstraat vrij
recent. Tot het midden van de 20e eeuw was het terrein gelegen tussen de Centrale Werkplaatsen, de
Valvekensstraat en de Coosemansstraat, grotendeels landbouwgrond: het was een open landschap tot
aan de heuvels van Boven-Lo.

10 Opvoedingstraat en omgeving
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Foto M. Neefs

Heel veel fotomateriaal is er over deze periode niet voorhanden. Het was
in die tijd immers niet de gewoonte om straten en landschappen te fotograferen. Vooral evenementen zoals familiefeesten werden vereeuwigd.
Af en toe echter, zoals op de foto rechts, genomen in de Schurmansstraat,
is achter de personages voldoende achtergrond te zien om een idee te
geven hoe de wijk er ongeveer 50 tot 60 jaar geleden uitzag.
Enkele feiten of namen verschijnen met het predicaat “prehistorisch”,
omdat er geen gedocumenteerde verklaringen voor gevonden zijn. Dit
geldt onder andere voor de naam “Opvoedingstraat”. Vermoedelijk
dateert die uit de periode toen heel wat straten abstracte namen van
deugden of maatschappelijke waarden kregen. De “Gelijkheidstraat”,
Verzoeningstraat”, “Vredeplein”, het zijn allemaal namen uit de onmiddellijke buurt in hartje Kessel-Lo. Het valt op dat in al deze samengestelde
straatnamen de verbindings-s ontbreekt. De naam “Opvoedingstraat”
is geen uitzondering. Het internet verraadt dat er in België nog een
Opvoedingstraat met één “s” is, namelijk in Gent, terwijl Ganshoren
(Brussel) een orthografisch correcte “Opvoedingsstraat” heeft.

Verhalen
De informatie in deze brochure komt voor het merendeel uit interviews met mensen, vooral senioren, die
een band hebben met de wijk.
Het leven van alle geïnterviewden is sterk verweven met de wijk rond de Opvoedingstraat. Tot onze verrassing
blijken maar enkelen onder hen in Kessel-Lo geboren en getogen te zijn. Anderen hebben na een advertentie
in de plaatselijke krant aangeboden om hun vroegere ervaringen met het projectteam te delen.
Om de verhalen enigszins coherent te houden en met elkaar te kunnen confronteren, zijn de gesprekken
volgens een vastgelegd stramien gevoerd rond de volgende thema’s:
Waarom bent u in de wijk komen (blijven) wonen?
Geschiedenis: huis, wijk, winkels, cafés…
Buurtleven: evenementen, verenigingen, sociaal leven…
Contacten met de buurt, anekdoten…

11
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Georges (midden) met interviewers Piet (links) en Herman (rechts)

Foto J. Gerrekens

Voorstelling van de geïnterviewden
Georges
Georges werd geboren in L’Ecluse/Sluizen (Wallonië, bij Hoegaarden) in 1918. Hij studeerde af in de
Normaalschool in Tienen, eerst in het Frans, dan in het Nederlands.
In 1939-1940 werd hij als kandidaat reserveofficier (KRO) gemobiliseerd en heeft hij aan de 18-daagse veldtocht deelgenomen. Op 2 mei 1945 werd hij even terug opgeroepen in het leger en via Glasgow verplaatst
naar Ierland (Belfast). Hij werd echter vrij snel weer gedemobiliseerd.
Hij trouwde in 1945, en werkte vanaf dan bij de socialistische vakbond. Hij was gewestelijk secretaris vanaf
1965 tot aan zijn pensioen in 1983. Georges is naar eigen zeggen vermoedelijk het oudste lid van de partijafdeling in Kessel-Lo.

12 Opvoedingstraat en omgeving
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Denise en Roger
Denise is in de Opvoedingstraat geboren in 1939 in het eerste huis dat in de straat werd gebouwd, het huidige
nr. 10 (villa Olga). Haar ouders baatten een café uit in de Smidsestraat. Dit huis (nr. 11 - foto links) is herkenbaar
aan het grote raam en bevindt zich halverwege tussen de Valvekensstraat en de Diestsesteenweg. Denise
ging naar de Rijksmiddelbare school in de Deberiotstraat in Leuven en werkte eerst als winkeldochter. Later
werkte zij in de Coöperatieve De Bie en in de behangpapierfabriek “Usines Peeters Lacroix” in Haren.
In 1961 trouwde zij met Roger. Ze woonden eerst op de Diestsesteenweg en verhuisden in 1969 definitief
naar de Opvoedingstraat.
Roger werd in 1940 geboren in Leuven maar groeide op in Linden. Hij ging naar de Sint-Pietersschool (de
“Broederkes” of Broeders van de Christelijke Scholen) in de Patroonschapstraat in Kessel-Lo (later werd
dit de Sint-Jozefschool, nu is het de “Mozaïek”), en daarna naar de Sint-Pieters Ambachtschool (SPAS).
Na zijn legerdienst werkte hij bij Philips Leuven tot aan zijn pensioen.

Sandrine
Sandrine werd in 1936 in Molenbeek-Wersbeek geboren. Samen met haar man heeft zij een winkel uitgebaat op de hoek van de Smidsestraat en de Diestsesteenweg, vandaag frituur Oomske (foto rechts). Later
werkte haar man nog in de kopergieterij (Opvoedingstraat 19, vandaag improvisatietheater Inspinazie) en
in het Provinciaal Domein. In 1970 verhuisden zij naar hun pas gebouwd huis in de Opvoedingstraat 23, dat
toen het “meest moderne van de straat” werd genoemd. Haar man is 20 jaar geleden overleden.

Nicole

Foto J. Gerrekens

Foto J. Gerrekens

Nicole (°1947) en haar man verhuisden in 1976
van Tienen naar Leuven om dichter bij het
werk te wonen. Haar man werkte in het SintRafaëlziekenhuis (Kapucijnenvoer, nu geïntegreerd
in het Gasthuisbergcomplex). Zij vonden ook dat
Leuven veel meer mogelijkheden kon bieden voor
hun kinderen op het vlak van scholen, sporten…
Links: Huis Denise en Roger, Rechts: Vroegere winkel
van Sandrine, nu frituur Oomske.
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Raymond en Marie-Louise
Raymond (°1939) en Marie-Louise (°1945) hebben tussen 1966 en 1994 in de Opvoedingstraat 17 gewoond (foto
links - de straat was toen met kasseien geplaveid). De vader van Marie-Louise had tijdens de oorlog ook al even in
de Opvoedingstraat gewoond. Zij namen contact op met ons naar aanleiding van de oproep in “Passe-Partout”.
Raymond werkte aan de universiteit op de afdeling Biochemie in de Dekenstraat. Na de splitsing is hij als
Franstalige gaan werken in het academische ziekenhuis Saint Luc in Woluwe. Na het overlijden van de
ouders van Marie-Louise hebben zij het huis in 1994 verkocht en zijn ze gaan wonen in het ouderlijk huis
van Raymond in Tourinnes-La-Grosse (Beauvechain, Wallonië).

Max en Denise
Max (°1934) en Denise (°1937) wonen in de Désiré Mellaertsstraat en bezitten een garage in de
Opvoedingstraat. Zij reageerden eveneens op de advertentie in “Passe-Partout”.
Denise heeft in de Valvekensstraat gewoond. Max komt uit Linden (Jan Davidtsstraat, op de grens met
Kessel-Lo). Max pendelde elke dag naar Brussel voor zijn werk. Hun woonst in de Valvekensstraat was
ideaal gelegen, op ongeveer 10 minuten loopafstand van het station.

Roger A.
Roger werd in 1931 in de Karel Schurmansstraat geboren (huidig nummer 134, foto rechts) en hij is er
blijven wonen tot in 1957. Daarna verhuisde hij naar de Lodreef.
Zijn ouders boerden een beetje na hun dagtaak.
Zij hadden 50 are grond achter hun huis tot aan
de Jozef Wautersstraat. Ze hielden twee geiten,
een varken, wat kippen en konijnen. Ze verbouwden tarwe, rogge, aardappelen en klaver.
Roger heeft school gelopen in de kleuter- en
lagere school in Blauwput (Sint-Pietersschool).

Links: Huis Raymond en Marie-Louise,
Rechts: Huis Roger A.
Foto R. Degueldre

Foto J. Gerrekens
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Voor het middelbaar onderwijs ging praktisch iedereen naar de stad Leuven. Eerst ging Roger A. naar het
Sint-Pieterscollege, maar daar kreeg hij te veel wiskunde naar zijn zin. Daarna volgde hij in de ambachtschool (SPAS) het vak schrijnwerkerij.
Roger was in de leer bij twee schrijnwerkers (een in Leuven en een in Holsbeek). Daarna ging hij aan
de slag bij “Koloniale Waren Van Der Elst” in de Penitentienenstraat. Daar vervaardigde hij gedurende
10 jaar de inrichting van hun winkels, die vooral in Wallonië gelegen waren. Hij leerde er ook zijn vrouw
kennen. Zij deed daar het kantoorwerk. Na een kort intermezzo bij Sabena is hij gaan werken in het SintRafaëlziekenhuis tot aan zijn brugpensioen.
Roger is helaas een tijdje na het afnemen van ons interview overleden.

Louisa en Marie-Josée
In het eerste jaar van haar huwelijk woonde Louisa in de Valvekensstraat. In 1958 verhuisde ze naar de
Smidsestraat. Ze is in de Valvekensstraat geboren en getogen.
Marie-Josée is afkomstig van Dampremy bij Charleroi. Haar man was afkomstig van Haasrode en werkte
bij de Katholieke Universiteit Leuven. Ze woonden eerst in de Leuvensestraat en verhuisden in 1963 naar
de Smidsestraat.
Louisa en Marie-Josée zijn buurvrouwen en goede vriendinnen van elkaar en werden daarom samen
geïnterviewd.

Wonen in de Opvoedingstraat
De voornaamste reden om in het Leuvense te komen of te blijven wonen, was om dicht bij het werk te zijn.
Bovendien waren de huis- en grondprijzen in onze wijk zeer aantrekkelijk. De mobiliteit was in de jaren
‘50 ook nog niet wat ze nu is. Niet iedereen had een auto en garages in onze wijk dienden vaak gewoon
als extra bergruimte of fietsenstalling. Een woning dicht bij de stad was voor velen een goede keuze. Ze
verbouwden en verbeterden hun woningen stelselmatig in de loop der jaren – bad en toilet met spoeling
was 50 jaar geleden nog niet overal vanzelfsprekend.
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In vergelijking met de eerste jaren, toen de Opvoedingstraat een doodlopend straatje was, is de verkeersdrukte ondertussen wel toegenomen, vooral met het gemotoriseerd verkeer (auto’s en bromfietsen). De
meeste huizen hebben geen garage, maar de Opvoedingstraat is de enige tweerichtingsstraat in de buurt
waar er aan beide kanten mag worden geparkeerd.
De buurtbewoners vrezen een verdere toename van het verkeer door de bouwprojecten rond de Centrale
Werkplaatsen. Om deze reden zijn er diverse burgerinitiatieven ontstaan om op het stadsbeleid te wegen,
onder meer de Overleggroep van buurtcomités van Kessel-Lo en het collectief “Leuven centraal”.

Ontwikkeling
Het eerste huis dat in 1930 in de Opvoedingstraat gebouwd werd, is de Villa Olga, het huidige nr. 10. Nog voor
de Tweede Wereldoorlog werden er aan deze kant van de straat - toen nog een aardeweg - huizen bijgebouwd
tot aan het huidige nr. 18. Aan de overzijde van de straat zijn de eerste huizen pas na de oorlog opgericht.

Tweede Wereldoorlog
In 1940 kende Blauwput amper oorlogsschade. De Brugberg was opgeblazen, maar dit had geen nut. De Duitsers kwamen van Diest en reden
met hun voertuigen langs het station over de sporen de stad in.

Het huis van Roger A. in de Schurmansstraat (nr. 134, foto p. 14)
werd ook getroffen. Er vielen in totaal drie bommen: één belandde
op de muur van de Centrale Werkplaatsen, recht tegenover hun
huis. Een tweede viel aan de achterdeur naast hun waterput en
een derde kwam terecht in de tuin naast een grote perenboom. De
familie had geen alarm gehoord; de vliegtuigen vlogen zeer laag en
toen zij ze hoorden was het te laat om te schuilen. Alleen de voorgevel van hun huis is blijven staan.

Foto Stadsarchief Leuven

In 1943 was er een eerste bombardement, bedoeld om de loodsen
aan het station te treffen. Helaas werden vooral de Achturenstraat
en de Wipstraat getroffen.

Kerk Blauwput in 1944.
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Vader en moeder waren gekwetst. Roger heeft als twaalfjarige onder het puin gelegen. Het ingestorte
plafond van de achterkamer heeft hem voor erger beschermd, hoewel hij helemaal bedolven was onder
de stenen.
Gedurende de zware bombardementen op Leuven en omgeving in 1944 werd het huis van Roger A.
in de Karel Schurmansstraat opnieuw getroffen. Toen werden ook de Blauwputkerk (foto onderaan p.
16), de Kerkstraat en het huidige De Becker-Remyplein getroffen. Ook in de Gemeentestraat was er
bomschade tot aan het Gemeenteplein. Bij het bombarderen van de Centrale Werkplaatsen werden
ook meerdere huizen in de Opvoedingstraat geraakt of zelfs vernield (tussen nr. 14 en nr. 38). Bij Villa
Olga was door de luchtverplaatsing alle glas weg, en ook de zijgevel was gebarsten als gevolg van de
bombardementen.
In de bocht Smidsestraat-Schurmansstraat was er in de muur van de Centrale Werkplaatsen een bijkomende poort gemaakt die tijdens de bombardementen als vluchtweg diende voor de arbeiders. Tegenover
de Valvekensstraat was er ook een gelijkaardige vluchtweg.
In de jaren ’40 en ’50 was de straat aan beide kanten (tussen de huidige nummers 4 en 40) door een
ijzeren poort – de “gril” – afgesloten. Een van deze poorten is later verplaatst en zou nu nog bij het huis nr.
48 in de Schurmansstraat staan (foto rechts). Men kon links voorbij de poort via een voetpad lopen, het
zogenoemde “koewegske” of “koeienwegske” dat door de velden heen tot aan de Spaarstraat ging. Verder
liep er nog een padje tussen de Spaarstraat en de Coosemansstraat (nu Lovensveldstraat).
Op het einde van de Opvoedingstraat stonden de serres van bloemist Peeters die er bloemen, planten en
groenten kweekte en verkocht.

Het huis nr. 11 is het meest recente van de straat. Het werd nog
na de laatste twee hoekhuizen van de straat (kant Cristianlaan)
gebouwd, die van eind jaren ’60 dateren.
In de Schurmansstraat waren er verschillende boerderijen waarvan
de weilandpercelen onder andere aan de Opvoedingstraat grensden. De boerderij van de familie Meurrens in de bocht die de
overgang van de Smidse- naar de Schurmansstraat vormt, was
de meest bekende (nu Smidsehof). De vrouw van boer Felix
(Meurrens) was de plaatselijke melkboerin en bracht de melk rond.

Iedereen in de straat zei:
“Laat de poort open,
want ik moet nog
naar huis komen”.

Foto J. Gerrekens

In de jaren ‘50 werd de aardeweg vervangen door een weg van
sintels (assen uit kolenkachels) die de gemeente rechtstreeks bij
de mensen thuis ophaalde.
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Ze deed dit eerst met een driewieler en daarna met een kleine auto. De grond van Felix liep van achter
de boerderij tot aan de Spaarstraat. De broer van Felix had een boerderij in de Coosemansstraat. Dit is nu
een dansschool.
Voor de rest waren er alleen maar weilanden en velden. De Rerum Novarumlaan is pas aangelegd toen de
wijk rond de huidige sporthal werd gebouwd. De Waterleidingstraat en het wijkje rond de Partizanenstraat
bestonden echter al langer.
“Lolanden” behoorde dan weer toe aan een andere boer uit de Schurmansstraat, wier grond tussen de
Landbouwstraat en de Cristianlaan lag, en ook de huidige Lolanden bevatte.
De ﬂatgebouwen die hier in de jaren ‘70 werden gezet, worden nu volledig afgebroken en heropgebouwd.

Links: De flatgebouwen “Lolanden” die hier in de jaren
‘70 werden gezet, worden nu volledig afgebroken en
heropgebouwd.
Onder links: Naast het hoekhuis (frituur Oomske) aan de
Diestsesteenweg kan men de deur die vroeger naar de put
leidde nog zien.

Foto J. Gerrekens

Foto J. Gerrekens

Foto J. Gerrekens

Onder rechts: In 1969 stond alleen het blok “de Zilverden”
er al.
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De Smidsestraat heeft vroeger altijd kasseien gehad. In het eerste gedeelte, tussen de Diestsesteenweg en
de Valvekensstraat was dit fijne kassei. Vanaf daar tot aan de aansluiting met de Karel Schurmansstraat
ter hoogte van het Smidsehof waren het “kinderkoppen” (naar boven afgeronde kasseien).
De Karel Schurmansstraat was eerst een aardeweg. Er zijn pas kasseien gelegd in 1938 of 1939. Vlak na
de bocht, waar nu de drie nieuwbouwhuizen staan, lag vroeger een gracht, die na een hevige regenval
uitbreidde en enkel nog een smalle doorgang liet langs de muur van de Centrale Werkplaatsen.
In de jaren ‘50 werd eerst een laag asfalt over de kasseien gelegd. Dan werd de riolering aangelegd en
werden de asfaltweg en de voetpaden afgewerkt. De riolering werd trouwens in 1976 al hernieuwd en
in 2006 nogmaals heraangelegd om de problematiek van ondergelopen kelders in de Opvoedingstraat
structureel op te lossen.
De waterleiding is pas laat gelegd in de Smidse- en de Schurmansstraat. In de Smidsestraat was ze in elk
geval beschikbaar in 1959, toen Louisa daar kwam wonen.
Sommige huizen hadden een eigen waterput. In de Smidsestraat stonden drie openbare pompen om
putwater op te pompen. Het leidingwater is er pas gekomen nadat de kasseien opengebroken werden.
Denise heeft nog leren rolschaatsen op het nieuwe asfalt.
De plaatsen waar de pompen stonden, zijn vandaag nog te herkennen. Naast het hoekhuis (frituur
Oomske) aan de Diestsesteenweg kan men de deur die vroeger naar de put leidde nog zien (foto p. 18
midden). Naast het hoekhuis met de Valvekensstraat heeft men de oorspronkelijke deur naar de put
dichtgemetst en er een raampje van gemaakt. De derde pomp stond bij het huis nr. 25. Aangezien de
gevel volledig werd vernieuwd, is de plaats van de put vanaf de straat niet meer zichtbaar.
Op kaarten van de periode 1950-1960 is te zien dat er straatprojecten waren, die uiteindelijk niet werden
gerealiseerd. Zo werd de Landbouwstraat niet doorgetrokken omdat de eigenaar van de serres die op het
terrein stonden, weigerde zijn grond te verkopen.
Voordat de wijk “Lolanden” gebouwd werd, kon men vanaf het einde van de straat heel “de Lo” zien (de
Trolieberg en de Heiberg). In 1969 stond alleen het blok “de Zilverden” er al (foto p. 18). De andere gebouwen zijn in de jaren ‘70 gezet.
De sporthal en het zwembad waren in 1975 in aanbouw. Dit was zowat de laatste realisatie van het gemeentebestuur van Kessel-Lo voor de fusie met Leuven.
Ook na de bouw van “Lolanden” bleef de Opvoedingstraat een doodlopende straat. In 1991 of 1992 werd
de verkaveling Krakauplein-Cristianlaan aangevat en in 1995 werd de Opvoedingstraat dan ook doorgetrokken ter ontsluiting van deze nieuwe woonwijk.
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Speelplein Valvekensveld

Stedelijk zwembad

Foto J. Gerrekens

Foto J. Gerrekens

In de wei achter de Opvoedingstraat (nu speelplein Valvekensveld - foto links met Lolanden in de achtergrond) lag in de jaren ‘60 ook al een petanquebaan. De vader van Raymond en Marie-Louise, die er in
1966 is komen wonen, heeft er nog op gespeeld.

Winkels, cafés en bedrijven
Kessel-Lo was tot in de jaren ’80 een vrij autonome omgeving. Er waren zo veel winkels in de buurt dat
de mensen voor hun boodschappen eigenlijk nooit naar “de stad” (Leuven) hoefden te gaan. Alles was
in de onmiddellijke buurt beschikbaar, van voedingswaren tot schoenen of kledij. Een wasserij, cafés (bv.
“De Vier Maskes”), een brasserie, likeurwinkels, alles bevond zich bij wijze van spreken binnen handbereik.
Vooral op de Diestsesteenweg en in enkele zijstraten lagen heel veel winkels.
In de Smidsestraat was er één café (Smidsestraat 11) dat een tijd door de ouders van Denise werd uitgebaat. Louisa en Marie-Josée herinneren zich ook een vroegere uitbaatster, “Blondine”. Blondine had een
witte hond waar ze heel erg aan gehecht was. Na zijn dood werd de hond opgezet en kreeg hij een plaats
op het buffet. Dit café had achteraan nog een zaaltje. Marie-Louise is daar nog met haar kinderen naar
een sinterklaasfeestje geweest. Dit feestje werd door de “burgemeester van de Valvekensstraat” (gekozen
door de wijk) georganiseerd. “Bij Blondine” sloot uiteindelijk in de jaren ‘70 zijn deuren.
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rekens

Op de hoek van de Smidse- en de Valvekensstraat (kant steenweg) was er een tweede café, de staminee
van Lowie Bus (foto links). Het hoekhuis aan de overkant was de winkel van Fons ”Petat“ Verbeek: een
handel in specerijen, kolen en (voornamelijk) aardappelen.
In de Opvoedingstraat 12 woonde de wijnhandelaar uit de Gemeentestraat. Hij bezat de enige alleenstaande garage achter het huis op de hoek van de Smidsestraat met de Opvoedingstraat. Die garage
deed dienst als wijnopslagplaats. Vroeger was die garage een schrijnwerkerij. De schrijnwerker Thierry
Verhaeghen had zijn werkhuis in de Valvekensstraat, maar woonde toen in de Opvoedingstraat.
In de kopergieterij in de Opvoedingstraat 19 werden sierstukken gegoten zoals “lampadaires” (vloerlampen). Ook de afbeeldingen van de “sedes sapientiae”, of plaatjes zoals dat van Erasmus (foto midden)
werden er gegoten. De ijsboer “Popeye” van de Koetsweg werkte in de winter in de kopergieterij en in de
zomer reed hij rond met zijn driewieler-ijskar.
In het atelier op nr. 17 (foto rechts) werden gabardines (regenjassen) gemaakt die dan in klerenwinkels
werden verkocht. In dit confectieatelier werden ook regenjassen van groene loden gemaakt (jagersjassen).
De eigenaar was een zekere mijnheer Buelens die een winkel in Tienen had.
Bloemist Peeters was een belangrijke persoon in onze buurt. Hij bezat heel wat grond en meerdere huizen
in de wijk. Onder anderen Roger en Denise hebben hun huis van hem gekocht. Georges heeft zijn huis
gekocht van bloemist Meulemans.
Vooraan in de Schurmansstraat, in het huidige nr. 100, woonde een “plekker” (stukadoor). Op het nr. 22
van de Smidsestraat werkte een hoefsmid. Dit zou een mogelijke verklaring voor de naam van deze straat
kunnen zijn, maar meer waarschijnlijk is de straat genoemd naar “les forges” (de smidsen) die volgens een
plan van de NMBS in die hoek van de Centrale Werkplaatsen gevestigd waren.
In de Valvekensstraat en de Désiré Mellaertstraat waren ook nog enkele winkeltjes, waaronder een slager
en een viswinkel ter hoogte van de Landbouwstraat.

Van links naar rechts:
de staminee van Lowie Bus,
een sierstuk van Erasmus in koper en
het atelier waar gabardines (regenjassen) werden gemaakt.

Foto J. Gerrekens

Foto J. Gerrekens

Foto J. Gerrekens

21

-brochure_straathist_opvoedingsstraat.indd 21

4/20/11 5:21:38 PM

Uit: “Mechelen, Leuven, Tienen… retour”

Het sociale leven in de buurt
Het sociale leven was vroeger veel intenser: men kwam meer buiten, men dronk samen een glas en er werd
zelfs op straat gekaart. De kinderen kwamen veel bij elkaar over de vloer. Televisie was toen nog een luxe
die maar voor enkelen was weggelegd.
Voor de Tweede Wereldoorlog was er eerst kabelradio vanuit Leuven (Radio Central). Toen begon Philips
zijn radio’s te verkopen. Elk gezin kreeg 14 dagen een radio op proef en daarna kwam de verkoper terug.
Wilde je de radio houden, dan moest je hem betalen. Roger A. kan zich nog herinneren dat hij met zijn
familie door het open venster van een huis in de Karel Schurmansstraat heeft kunnen meeluisteren naar
het verslag van de begrafenis van koning Albert I.
Een eigen radio hadden ze bij Roger A. pas in ‘37 of ’38. Tijdens de oorlog werd er stiekem geluisterd naar
de BBC. Dit was verboden door de Duitsers. Duitse soldaten die gelegerd waren in zaal Het Bad, patrouilleerden continu rondom de Centrale Werkplaatsen. Het was in onze buurt dus wel degelijk een risico om
naar de geallieerde radiozenders te luisteren.
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In de Karel Schurmansstraat was er minder buurtleven: er woonden enkel boeren die nog tot laat in de avond
werkten. In de Smidsestraat woonden vooral arbeiders, daar “zaten de socialisten”, zegt Roger A.
De tegenstelling tussen de katholieke en de socialistische zuil was ook in het dagelijkse leven merkbaar.
Als de moeder van Roger A. op zondag naar de mis ging, werd ze in de Smidsestraat nageroepen met
de scheldnaam “Kattenkop”. Zijn vader ging daarom steeds langs de Werkhuizenstraat naar de kerk. Hun
buurman in de Karel Schurmansstraat was dan weer een “echte” socialist. Hij ging met opzet zijn hof
omspitten als de processie voorbij kwam. Vreemd genoeg was hij ook de grafdelver van Vlierbeek en zo
kwam hij beroepsmatig toch veel in contact met de kerk.
Veel uitgaansmogelijkheden waren er niet in Kessel-Lo. Net zoals nu was het vertier vooral te vinden in
het centrum van Leuven. Het stationsplein, “Leuven statie” in de volksmond, was toen de uitgangsbuurt
van Leuven. Het plein stond vol met frietkoten (foto p. 22). Aan de Diestsepoort, waar nu de KBC/SBBgebouwen staan, stonden in de richting van de Brugberg (de spoorwegbrug over de Diestsesteenweg)
een achttal cafés.
Later is de uitgangsbuurt naar de Vismarkt, en nog later naar de Oude Markt verhuisd.
Afgezien van de sirene die de shiftwissels (om 8.00, 11.30 en 17.00 uur) aankondigde, had de buurt weinig
of geen last van de Centrale Werkplaatsen. Het lastigste was het stof, waardoor de was vuil en zwart
werd.
Drie inwoners van de Opvoedingstraat hebben in de Centrale Werkplaatsen gewerkt tot aan de sluiting
midden jaren ’90.

Sport
“Daring Leuven” was de voetbalclub van Kessel-Lo. “Daring Leuven” heeft nog in tweede nationale gespeeld. Max speelde als 16-jarige in de eerste ploeg tegen onder andere Cercle Brugge, Aalst
en La Louvière. Oorspronkelijk lagen hun terreinen op de hoek van de Koning Albertlaan en de Albert
Dejonghestraat (nu het hockeyveld). De club heeft daarna van de gemeente een stadion ter beschikking
gekregen: het huidige atletiekstadion Gaston Roelandts. Volgens insiders betekende dit nieuwe stadion
de dood van de club. De supporters van “Daring” kwamen van rond de Tiensepoort, maar ze zouden hun
club niet zijn gevolgd naar Blauwput.
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Actieve sportliefhebbers konden bij een van de twee turnkringen terecht, “Blauwputoise” en “Blauwputsport”.
Zij hielden ook stoeten en turndemonstraties. De gymclub “Excelsior” was gevestigd in de zaal “Het Bad”.
Op paasmaandag was er een motorcrosswedstrijd aan de “Kesselse Bergen”. Dit werd later de Paastrofee
die op diverse locaties gehouden werd.

Foto M. Neefs

Tijdens de kermissen werden op de Diestsesteenweg ook vaak wielerwedstrijden voor amateurs
georganiseerd.

Boven:
“Daring Leuven” was de voetbalclub
van Kessel-Lo.

Foto M. Neefs

Onder:
Wielerwedstrijd voor amateurs tijdens
de kermissen.
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Kermissen en feesten
Een van de grote evenementen van het jaar was Blauwputkermis, die telkens plaats vond begin augustus,
op de zondag voor halfoogst. Het was een kleine dorpskermis op het De Becker-Remyplein. In het veld
waar nu het Valvekensveld is, stond ook een spiegeltent .
De zondagmorgen ging de processie uit. Ze volgde het traject Diestsesteenweg, Smidsestraat, Karel
Schurmansstraat, Werkhuizenstraat, Kerkstraat, De Becker-Remyplein, Gemeentestraat en terug naar de
Kerkstraat.
Naast Blauwputkermis was er ook de Pinkstermolen- of Pachterkeskermis, met een spiegeltent op de hoek
van de Molenstraat en de Diestsesteenweg. Heffelkermis vond eind oktober plaats op het Gemeenteplein,
dat in de onmiddellijke naoorlogse periode veel groter was dan nu. Zelfs het Prins Regentplein had zijn
kermisje.
Omdat de plaatselijke kermissen toch vrij bescheiden waren, trok de jeugd ook naar de kermissen van de
naburige dorpen - Linden, Lubbeek en Pellenberg, waar ter gelegenheid van de kermis danstenten werden
opgesteld. Louisa ging er accordeon spelen in het orkest van haar man.

Op één mei was er natuurlijk de stoet die vertrok
vanuit “De Curve” naar het station, en vandaar
verder trok naar Leuven centrum. Op de muur
van de Centrale Werkplaatsen, ter hoogte van de
Opvoedingstraat, heeft ooit een anonieme hand de
woorden “één mei” geschilderd die lang aan deze
socialistische feestdag herinnerden.

Foto J. Gerrekens

De Kesselse Feesten zijn pas in het begin van de jaren ’70 ontstaan op initiatief van de gemeente. Er kwam
een rommelmarkt en een kunsttentoonstelling op de bovenste verdieping van het voormalige gemeentehuis. De laatste dag werd afgesloten met vuurwerk.

Ook voor privéfeesten en vieringen werd vaak een
stoet gehouden, zoals bij trouwfeesten en huwelijksjubilea.
Kesselse feesten 2001
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Kunst en cultuur
Filmliefhebbers spraken af in “de Rio” (foto onder) op het Gemeenteplein.
Dit was een polyvalente zaal die onder meer als bioscoop fungeerde. In
Leuven waren er meerdere bioscopen te vinden zoals de zalen “Eden”,
“Rex”, “Forum”…
Voor een culturele noot in Kessel-Lo zorgden onder meer twee toneelverenigingen (“Excelsior” en “Don Bosco”) en een gemengd zangkoor,
“Blauwput”. Kessel-Lo telde meerdere muzikale kringen, waaronder twee
harmonieën (“het Volkshuis” en “de Volharding”) en twee zangverenigingen
(“Volksstem” en “Toekomst”).
Daarnaast werd er ook af en
toe een bal of een toneel in
zaal “Het Bad” georganiseerd.

De Rio, de polyvalente zaal op
het gemeenteplein die onder
meer als bioscoop fungeerde.

Filmadvertentie uit 1958.
Foto Stadsarchief Leuven

Foto J. Gerrekens

Politiek
Politieke gebeurtenissen hebben bij onze senioren niet veel noemenswaardige herinneringen achtergelaten. Uiteraard was de tweespalt katholieken-socialisten ook in het dagelijkse leven goed merkbaar: scholen,
verenigingen…, alles was in zuilen georganiseerd.
Ook de gemeentefusie ging, op enkele administratieve verschuivingen na, vrij onopgemerkt voorbij. Voor
de inwoners was en bleef het Kessel-Lo.
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Openbaar vervoer
De meesten herinneren zich nog de tram Leuven-Diest, die langs de Diestsesteenweg reed. Lijn 1 ging
van Blauwput tot de Wolvendreef in Linden (aan de kerk). Lijn 2 (foto links, Grote Markt) ging van de
Leuvensestraat tot aan de parking van het provinciaal domein aan de Holsbeeksesteenweg. In de andere
richting liep de lijn door de Brusselsestraat, Blauwe Hoek en Kapucijnenvoer tot Tabor (Heverlee).
De stoomtram richting Diest werd de zwarte tram genoemd. In het depot van Blauwput (nu de remise van
de Lijn naast de begraafplaats van Kessel-Lo) stond steeds een tweede locomotief klaar om te helpen om
de tram de Brugberg op te duwen. De Martensberg in Linden werd trouwens omzeild: ter hoogte van de
PBE (Provinciale Brabantse Energiemaatschappij) in Linden ging het spoor van de steenweg af. Het liep
dan verder door de velden om ter hoogte van de vroegere melkerij Sint-Bernard (nu Happyland) terug op
de steenweg te komen. Later werd de stoomtram vervangen door dieselmachines.

Uit: “De trams uit Haacht, Leuven en Mechelen in beeld”

Uit: “Mechelen, Leuven, Tienen… retour”

De concentratie van spoorinfrastructuur in en rond Blauwput heeft ook het straatbeeld sterk bepaald, zoals
blijkt uit deze foto (rechts) van de buurt van de Blauwputbrug vlak voor de Tweede Wereldoorlog.

Tram op Oude Markt

Blauwputbrug
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Smidsestraat nu

Foto J. Gerrekens

Kesselse specialiteiten en anekdoten
Een beroemde streekspecialiteit is de Kesselse patat (aardappel). De Kesselse patat bestaat nog altijd
maar is moeilijk te vinden. Het is een vroege aardappel die gekweekt wordt in de zandige gronden
van de voormalige zandgroeve aan de Kesselse Bergen, aan de kant van de Holsbeekse- en de
Wilselsesteenweg en Kesseldal. In deze zandgroeve werden trouwens motorcrossen georganiseerd. Nu
is het er volgebouwd.
Typische Kesselse woorden zijn er volgens onze geïnterviewden niet. Het dialect dat er gesproken wordt,
is het Leuvens, al zouden er volgens sommigen toch lichte verschillen in tongval zijn.
In de jaren ‘70 waren de zogenaamde Citizen Band (CB) radiozenders zeer populair. Iedereen praatte
tegen iedereen via de CB in plaats van buiten te komen. De mensen kenden elkaar onder diverse codenamen zoals Lady Pateeke, Black Eagle, Jef Klak of Lady MR.
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Een anekdote kwam bijna in elk interview terug:
het verhaal van Jules en Irma.
Jules werkte in de sigarenfabriek Vanderelst en mocht van zijn vrouw Irma niet naar andere
vrouwen kijken. In de zomer zaten de mensen ’s avonds steeds buiten voor hun huis. Omdat
de Smidsestraat maar aan een kant bebouwd is (aan de andere kant van de straat bevindt zich
immers de afsluitingsmuur van de Centrale Werkplaatsen), zat iedereen daar langs dezelfde straatzijde. Als Jules en Irma samen door de Smidsestraat liepen mocht Jules van haar absoluut niet
naar de kant kijken waar de vrouwen zaten. Toen de vrouwen van de Smidsestraat dit hoorden,
zijn ze langs beide kanten van de straat gaan zitten. De arme Jules kon geen kant meer uit kijken.

Winkels en zaken in de buurt - toen en nu
Dit hoofdstuk is een aan de hand van recente foto’s geïllustreerd overzicht van de voornaamste zaken
die tot midden de jaren ‘70 actief waren. Sommigen zijn dat nog, andere hebben een nieuwe bestemming
gekregen of zijn gewone woonhuizen geworden (foto’s J. Gerrekens).

Diestsesteenweg 19:
de vroegere Supermarkt Bema

Diestsesteenweg 61: Mertens speelgoed
en vroeger ook voedingswaren

Diestsesteenweg 79: Generale Bank
en later nog Fortis Bank
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Diestsesteenweg 88:
brood- en banketbakker

Diestsesteenweg 91:
ijzerwaren Paula Bernard

Diestsesteenweg 93:
sportwinkel Marleen

Diestsesteenweg 97:
café ‘t Aambeeld

Diestsesteenweg 98: Stassano Buelens zuivelproducten

Diestsesteenweg 111: de Kaasstolp,
vroeger glaswerken Vloeberghs

Diestsesteenweg 117:
wasserij, kapsalon Arlette

Diestsesteenweg 129:
tandarts Decoster

Diestsesteenweg 130: boekhandel,
dagbladen en papierhandel Portauwe

Diestsesteenweg 141:
schoenen en pantoﬀels Louis

Diestsesteenweg 143:
apotheek Devijver

Diestsesteenweg 153:
kinderwagens Mousty
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Diestsesteenweg 161:
slager Poels

Diestsesteenweg 164: vroeger benzinestation: eerst Esso, later Idem

Diestsesteenweg 172: auto’s, moto’s
en scooters Wuyckens

Diestsesteenweg 182: kinderkledij
Edith, dan bakker het Kruimelke

Diestsesteenweg 197:
kolenhandel Dekeyzer

Diestsesteenweg 199:
SPAR bij Léon en Lisette

Diestsesteenweg 225:
kapsalon Vandevelde

Diestsesteenweg 245:
bakker Scholliers

Diestsesteenweg 249:
café van de ouders van Sandrine

Diestsesteenweg 253:
vis en schaaldieren Vanvaerenbergh

Diestsesteenweg 301:
café Paviljoen (bij Mina)

Heuvelstraat 13:
Blauwput Cars
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