
Ouders Jozef De Bie en Jeanne De Wolf 

 

Jozef De Bie als soldaat 

 

Kaart van Jozef aan zijn ouders 



 

 

Kaart van een bewonderaarster aan Jozef De Bie ? 



 

 

Kaart van een bewonderaarster aan Jozef De Bie ? 



 

 

Kaart van een bewonderaarster aan Jozef De Bie ? 



 

Jeanne De Wolf 

 

Verloofden Jeanne De Wolf en Jozef De Bie 



 

Alfons De Bie , ???, Colette Mertens, Hector De Wolf, Jozef De Bie, Jeanne De wolf, ??? 

 

Huwelijksfoto Jozef De Bie en Jeanne De Wolf 



 

Jozef en Jeanne omringd door familieleden 

 

Omer De Craecker, ???, Jozef De Bie, Jeanne De Wolf, Dom Hildebrand De Bie 



 

Menu bruiloft Jozef De Bie - Jeanne De Wolf 

 

Jaak, Jozef, Eric, Lizette, Herman, Marc en Miel De Bie en Jeanne De Wolf 





 



 

  

 

  

  



Grootouders Kamiel De Bie en Antoinette Hendrickx en kinderen 

Over Peter Miel 

Peter Miel huwt op 17 mei 1898 met Antoinette Hendrickx (Net van Bloetens). Ze trekken in in het 

nu leegstaande huis, naast ons ouderlijk huis en betalen hiervoor 70 frank huishuur per jaar. 

Peter Miel is huisschilder en werkte meestal in Baardegem, Meldert en Moorsel, in het hoogseizoen 

zelfs met verschillende gasten. 

Op 20 oktober 1906 koopt hij van Joannes Baptist Jouret-Cocquereaux uit Aalst een stuk grond van 

20 a 03 ca, gelegen aan de Vinkweg voor 1708 fr + 57,62 fr kosten, een som die hij contant 

betaalt. 

Hij begint dadelijk aan de bouw van een woning waarvan de som geraamd wordt op 6500 fr. Ze 

betrekken het huis bij de geboorte van tante Louise in mei 1907. Hij moet goed zijn boterham 

verdienen want hij betaalt alles contant ('die leent heeft schade of schande'). 

In die tijd kan hij het kasteeltje in de Kammestraat te Moorsel kopen met alles erop en eraan voor 

10000 fr. Hij durft niet omdat hij niet over de volledige som beschikt. Jammer, want de de latere 

verkoop van alle bomen brengt haast zoveel op. 

Bij de verkaveling van een stuk grond erft meter Net op 15 april 1919 1400 fr en een som geld ten 

bedrage van 2032 fr. 

Op 15 september 1921 koopt peter Miel van mejuffer Celine Raes uit Elsene een perceel zaailand 

en weide van 46 a 63 ca naast hun huis voor 6994 fr en 2374,65 fr kosten. Opnieuw zonder lening 

! 

Nonkel Alfons en nonkel Eugeen hebben ondertussen tuinbouwschool gevolgd in Affligem en Aalst 

en installeren zich in 1922 voor eigen rekening waarop peter Miel dan drie gloednieuwe serres 

koopt. Er doen zich nog andere gelegenheden voor om grond te kopen teruitbreiding van de zaak 

maar het was al ruimschoots genoeg. 

Peter Miel sterft te Baardegem op 21 juni 1932, nauwelijks 62 jaar. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



   

 

  



Overgrootouders Judocus De Bie en Katrien Heyvaert en kinderen 

Over Katrien Heyvaert (Poerre Katrien) 

     

Over Maria 

Maria was de doopmeter van haar broer Petrus (ze was toen 15 jaar). 

Zij heeft op verschillende plaatsen 'gediend' (ten bewijze : de vele kaarten die zij schreef aan 

familileden).  

- in 1903 : in Bruxelles, rue de Hollande 24 bij Mme Quoilin 

- in 1904 : rue Voort 15 in Woluwe St Lambert en rue Falingues 59 Bruxelles 

- in 1905 en 1906 : in Middelkerke, P. De Smet de Naeyer 5 bij Mme Sabbe, boutiquer) 

- In 1909 : in Bruxelles, rue de Merode 90 bij de familie Henrard-Gilson  

- 1909 tot 1912 : in Bruxelles, avenue Louise 323 

- 1909 tot 1912 : in Spa, Chateau des Genets, avenue de Barisart 



 

 

Kaart van Marie aan haar neefjes en nicht. 



     

Over Maria Rosalia 

Bleef ongetrouwd thuis wonen. 

    



  

Over Maria Ovidia 

Bleef ongetrouwd thuis wonen. 

    



 

 

Let op het adres. 

Over Alfons 

Van Alfons weten we dat hij ziekelijk was. Hij was in 1903 in Lourdes  op bedevaart voor zijn 

genezing. 'Hij kwam goed van gezondheid terug, maar zijn benen zijn als vroeger'. 



     

Over Hippolytus 

Hippolytus was clericus van de orde der Minderbroeders-Capucienen 

     



Over Petrus 

De doopmeter van Petrus was zijn zuster Maria. 

In 1903 verblijft hij te Meensel bij Mme Quoilin. In april 1910 is hij ernstig ziek en mag hij niet 

werken. In november is hij terug aan het werk. 

     

Over Louise 

Zij was zuster Agnes bij de zusters van Vincentius a Paulo te Dendermonde 



     

Over Nonkel Hildebrand 

Op een dag in 1898 : 

- Frans De Bie tegen zijn moeder Katrien (Poerre Katrien) : ik ga naar het klooster.  

- Zijn moeder : waar wil je naar toe 

- Frans : naar Affligem bij de Benedictijnen 

- Zijn moeder : goed, morgen zijn we weg. 

En zo geschiedt. 

Frans ontvangt het ordekleed op 1 oktober 1899, doet zijn eerste professie op 15 oktober 1900, 

legt zijn eeuwige geloften af op 24 oktober 1903, wordt priester gewijd op 16 maart 1907 en wordt 

dom Hildebrand. 

Verdere belangrijke data (die we kennen van brieven die hij schreef aan de familie) 

- 1902-1904 : studeert  in Rome en geeft les in St Paulus-buiten-de-muren, een 

benedictijnenklooster. 

- 1909 : vervangt enkele dagen de pastoor van Wanzele 

- 1910 : enkele dagen aalmoezenier in Hospice te Lichtervelde 

- 1910-1912 : verblijf in Benedictijnenklooster in Heide-Kalmthout 

- 1912 : in Sleidinge 

- 1913 : in instituut St Gabriël in Liedekerke 



- 1913 : in Maria Laach 

- 1914 : novicemeester in Affligem 

- 1914 (31 juli) : oproepingsbevel, vertrek naar Dendermonde 

- 1914 (vanaf 1 augustus) : priester-brancardier bij het veldhospitaal van de 1e legerdivisie 

- 1914 (vanaf 5 augustus) : hulpaalmoezenier 2e bataljon 2e linie 

- 1916 (vanaf 5 juli) : functie bij hulptroepen tot einde oorlog; gelegerd in Polinkhove aan Ijzer en 

Lovaart 

- 1918 (van 31 oktober) : in het hospitaal van Brugge 

- 1919 (3 mei) : verbonden aan de 6e legerdivisie 

- 1924 (mei) : op reis in Duitsland en Oostenrijk 

- 1927 (juni) : in Londen met mgr Van Nuffel 

- 1930 (maart) : via Antwerpen per schip naar Harwich, nadien Ierland in Kylemore 

Benedictinessenabdij 

- 1930 (juli) : via Holland, Duitsland naar Frankrijk (Parijs) 

- 1930 (oktober) : in Iseghem bij paters Capucienen geeft hij zangles in kerkmuziek 

- 1936 (oktober) : in Aachen 

- 1938 : (september) : in Wurzburg en München 

- 1939 : (augustus) : in klooster Maria Hilf in Neuenahr, wellicht voor een kuur 

- 1948 (augustus) : aalmoezenier in Aalst 

- 1948 (van december tot januari 1949) : directeur in internaat Heikruis 

- 1949 (juli) : met privé-chauffeur Fernand in Holland, nadien Duitsland 

  

Verder weten we nog van pater Hildebrand dat hij een begaafd muzikant was : hij speelde viool, 

zong en gaf muziekles. 



 

Dom Hildebrand (Frans De Bie) 

 

Ovidia, Maria en Frans De Bie 



      

  

 


