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Ten huize van Jules Labeeuw en Simonne Haspeslagh
het oudste koppel van Hulste

Toen ik even binnenwipte in het gastvrije huis van Jules en Simonne (Muizelhof 30) in voorbereiding op het
artikel voor Kerk en Leven dat gij nu kunt lezen, was daar ook Noëlla Christiaens ook juist aangekomen. Noëlla
kwam met een mooie kaart en de beste wensen voor Jules en Simonne als 85-plussers van de parochie.
Jules en Simonne zijn niet de oudste van onze 85-plussers. Ze staan dus niet bovenaan op de lijst. Maar elk met
hun 87 jaar en enkele maanden zijn ze samen 175 jaar. Meteen het oudste koppel van Hulste. En weet ge: ze
verschillen slechts 12 dagen in leeftijd. Simonne als oudste geboren op 1 april 1922.
Het oudste koppel! Dit is even slikken... en nadenken.
“Doodgaan zegt mij niets”, zo trok Jules zelf het gesprek op gang. Met zijn twee voeten op de grond weet Jules
dat het leven een rook is en dat men niet eeuwig de titel van oudste koppel draagt. Dit belet Jules niet nog
altijd een optimist te zijn en gelukkig met al wat hij en Simonne nog in handen hebben en kunnen beleven.
Ook voor Jules  en Simonne was het  niet  altijd koekebrood.  Tijdens de oorlog  zat  Jules  voor  twee jaar  in
Hannover in Duitsland. Hij was er op 7 augustus ‘43 naar toegegaan in plaats van zijn opgehaalde vader. Dit
omwille  van  een  broer  die  ondergedoken was.  Jules  kwam pas  na  de  oorlog  naar  huis...  “uitgeschud en
ontgoocheld”.
Zoals zovele verdienden de Labeeuws hun brood in het vlas. Als jonge kerel, dus voor de oorlog, werkte Jules
mee in het zelfstandig familiebedrijf met vader. En reeds voor de oorlog had hij een camion waarmee hij zich
kon lanceren in het vervoer. Na ‘60 kon hij zijn camions verhuren  en achtereenvolgens gaan werken bij Bracke
in Oostrozebeke, bij Delvano en in Linopan. In ‘82 - hij was toen zestig jaar- kon hij op brugpensioen.
En Simonne.. zij is geboren en haar eerste kinderjaren verliepen in Lendelede. Maar na korte tijd verhuisde het
gezin Haspeslagh naar een hofstede in Kuurne in de huidige Prins Boudewijnstraat, maar toen heette die straat
nog ‘Armenstraat’. Zij was de voorlaatste van zeven. Alleen zij en de jongste - ook een meisje zijn nog in leven.
Op 12 juli 1947 stapte Simonne in het huwelijksbootje met Jules en kwam wonen bij de ouderlijke woonst van
Jules waar haar man reeds van 1925 woonde. In 1925 namelijk had Jules’ vader, Jan Labeeuw, dit huis met een
erven van 500 lands gekocht van Alidor Wittebolle (Sterre), die toen verhuisde naar de Brugsestraat waar nu de
elektrozaak  van  Rik  Vandenbussche  is.  Weet  ge  dat  Jules’  vader,  die  Jan  Labeeuw,  tijdens  de  E   erste
Wereldoorlog Amerikaaans soldaat aan de ijzer was? Kort voor de oorlog was hij om zijn lot te verbeteren gaan
uitkijken naar Amerika. Maar door het uitbreken van de oorlog was zijn vrouw Maria Naessens (Deckers) met
de twee kinderen die ze reeds hadden haar man niet achterna kunnen gaan. Na de oorlog is het gezin vanuit
Bordeaux naar Amerika afgevaren. Maar na anderhalf jaar waren ze hier terug en vonden eerst onderdak in de
‘Koornbloem’. Jules herinnert zich nog dat hij als klein jongentje van twee-drie jaar, nu vanuit de ‘Vrede’ naar
het Muizelhof, naast de kortewagen, liep.
Het is in dat huis en op die erve van 500 lands die Jan Labeeuw in 1925 kocht en ging bewonen, dat Jules en
Simonne, alsmede hun drie getrouwde kinderen wonen: Christine getrouwd met Daniel Claeys, Eric getrouwd
met Claudine Antone, Marleen getrouwd met Bernard Verthé, respectievelijk in Muizelhof 26, 24 en 28 rond
het nummer 30 van Jules en Simonne.
In de herfst en in de winter van het leven is het mooi en goed de kinders dichtbij te weten, samen en toch
apart.
We wensen Simonne en Jules nog menige goede jaren als oudste koppel van Hulste.
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