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Geac.ht.e LezeJt.6,

Mu meeA dan 300 abonnee.ó op "De Reengenoten" Jtek.enen wij hu nog meeA tot
onze plic.ht U een in a.e..te opzic.hten veAzoJtgd tijci6c.hJti6t aan te bieden. Ik.
moe.: noc.htaJU bek.ennen dat wij in onze ijveA zo veA zijn gegaan, dat de
k.MtpJtij-6 van hu tijci6c.hJti6t op dit moment de ink.om-6ten oveJt.6lijgt. Wij
zien OM daaJtom genoodzaaR.t, hu abonnemen.t-6geld vOOJtde volgende (deAde)
jaaJtgang vOOJtiedeAeen VMt te -6tillen op 200 F. DooJtdat een aantal JtubJtie-
k.en ten einde loopt, k.unt U in de volgende jaaJtgang weeA nieuwe en Yl.aaJtwij
hopen inteAe.ó-6ante aJttik.w veAWac.hten.

Op hu moment dat ik. dit -6c.hJtij6, i-6 de vijflde veAjaaJtdag van de Ge.óc.hied-
en Heemk.undige KJting van Meeuwen pM voonb.i.]: We zijn dU-6aan. een k.lun ju-
bileum toe. Daanom ~en wij in de maand novembeA een tentooJUtel.ung hou-
den, waaJtop we U een aantal dingen ~en laten zien die zelden 06 nood hu
daglic.ht hebben gezien 06 die vOOJtvelen af vage heJtinneJtingen zijn gewoJt-
den. Meent U zel6 nog iw inteAe.ó-6an.t-6 te bezitten dat U vOOJt enk.ele dagen
in bJtuiR.feen zou ~en a6-6taan, gelieve OM dan vooJta6 eeJU uit te nodigen
om hu te bezic.htigen. We denk.en hieA voonar. aan 60to' -6, k.aaJtten, doc.umen-
ten 06 vooJtWeApen die op een 06 endene. manie): betJtek.R.J..nghebben op hu le-
ven en de meYl.-6en in 0Yl.-6"heem" .

De Ge.óc.hied- en Heemk.undige KJting Ls eA vanzel6-6pJtek.end ook. ten dieYl.-6te van
de meJUen. Hebt U vJtagen 06 weYl.-6tU bepaalde inlic.htingen in veAband mu
60to' -6, -6tamboomondeAzoek., p.e..0..a..t6namen,diafec.t, ... dan pJtobeAen wij U in
de mate van hu mogelijk.e te helpen. SOm-6vnaaot: men OJU ec.ht.eA naM dé. ge-
-6c.hieden.i-6 van Meeuwen. Hu enige wat we U daaJtop k.unnen antwooJtden L«, dat
die ge.óc.hieden.i-6 nog niu weAd ge.óc.hJteven. Dat i-6 nog weJtk. vOOJtde toek.om-6t.

Sin.ci6 hu veJt.6c.hi j nen van voJtig nwnmeA u j n in Meeuwen ook. weeA enk.ele meJtk.-
waaJtdige dingen gebeuJtd.
Op 17 [anua/u., 6ee.ótdag van st.- AntoniU-6, weAden na een ondeAbJteR.J..ngvan 20
[aar: weeA VMR.eYl.-6R.Oppenen R.J..ppenveJtk.oc.ht. EJt WMen R.J..ppenbij wieJt iiuu>
sre. ei meeA opbJtac.ht. dan hun hele vooJta6gaande leveYl.-6weJtk.. In apJtif weAd
OYl.-6gJtondgebied gJtondig a6ge.f.u.U,teAd om -6teenR.ool te ontdek.R.en. Hu mou
wel zijn dat de ge.óc.hieden.i-6 uc.h heJtha.a.U, want in "Hu Algemeen Bmng van.
de PJtovinue umbuJtg" van 3 apJtif 1909 fM ik. hu volgende: "Te Meeuwen
hee6t men fagen -6teenk.ool ontdeR.t , doc.h veel te diep gelegen om te k.unnen
uitgebaat wOJtden." U hoe6t dU-6 zel6 niu meeA te gJtaven. JammeJt!

Tot volgende R.eeA

J. BOSMANS
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VAN HOREN ZEGGEN

Ich dink det de mèiste minse van Miéve Lins vanne Bille (= Bul-
len) nóch hemme gekint, of toch ziéker van 'm hemme hiére kalle.
Es Lins niks te doon hàuw dan bón'r besseme, en Lién Sloot, z'n
vruiw, diej verkocht diej dan biej de bore. Mer z'n kostwinning
waas èigelik ziene gèitebók, en omdej't zuu'ne goje waas wis al-
leman Lins wuune.

Ich zeen dèè b6k n6ch stuun, èine gruuten àuwe bok, bekans gries,
mèt lang króm huures en èinen hennige baart. In dèèn tiet waren
ter nóch vèèl mèlkgèite en dan meesden ter op tiet en stónt uich
1ns mèt nao de b6k guun, biej Lins. Es'r jing biej ware viér de
gèit op te stuiwe, dan meeste diej wat wiejer guun spiéle, achter
't huus, want det waas niks viér hin ...

Op 'ne sjuunen daach is Lins gestorve en nóch waal zjust oppen
daach det'r de kingkee kos wechzètte en det'r den iletrik (= e-
lectriciteit) krèèg. Hèè hèèt ocherm de lamp neet mié zeen bran-
ne, want nao de middich is'r duut geguun ('t leecht ging'm uut),
hiél zaocht, zónner gruute dinge te zéige, niks. De begrafenis-
stuut, hem ich hiére zèige, waas kort 'n pèèrskar en achter 't
liek mer èine ruiwende mins, zien èige vruiw, Lién.

Dao nao mees Lién mer zeen wiejer te kuume, zónner Lins en ,zon-
ner besseme, mer gelèkkig mètte bók. En det ging goot tot
dèè bok kepot ging. Mer Lién dié(ch) de zaak toch nóch 'nen tiet
duur. Zónner bók. ~iej ? Och, es'te slim bis dan is'r niks
lestig. Kwaam'r eme met 'n gèit dan joog Lién ze gewuûn de stal
in biej de bók dèè er neet waas.
"Ich hem waal neet gèèr det de jing wat zeen", zag Lién. En ter-
wiel dèè boor de jing 1n 't uich hooI, ging Lién ins ómme stal,
rammelde wat ane diér en kwaam weer biej de gèiteboor en vroog
dan: "Hebs't gehiért det lewéit? Hèè zal ze werk waal geduun
hemme." Dan mees ~ betaalt wère en Lién winsde dan uich n6ch èi
lam of driej.
Det spèèlke hèèt doon èèl neet lang mié gedoort, want zónner bók
kriegs'te vanne bèste gèit gèin lammer en det wuurte de gèite-
bore uich gewaar. Naverteld door Jozef Kerfs

alias Zjef van Lewiej vanne Smiét
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COMMENTAAR

(32) (33) Het hoeft ons niet te verwonderen dat de brouwers hun bier ook zelf
vertapten. De andere tappers waren een radmaker en hoe eigenaardig dat
ook moge klinken, een schoolmeester.

(34) Het feit dat de boerenbevolking voor wat het eten betreft in eigen be-
hoeften kon voorzien (brood, vlees, eieren, groenten, melk, honig, ...)
verklaart waarom er maar enkele kleine winkels waren. De winkeliers
verkochten dus geen eetwaren maar produkten als zout, zeep, teer, lever-
traan, kruiden, enzovoort.
De drie winkeliers waren een radmaker, een slachter en ... de schoolmees-
ter.

(35) (36) (37) Waar paarden en karren zijn moeten ook hoefsmeden en radmakers
z~Jn. De hoefsmeden deden ook wel andere dingen dan paarden beslaan.
Ze smeden ook nagels, muurankers, sloten, gereedschap en ook banden om
raderen.
De radmakers maakten karraderen. Ze konden natuurlijk ook timmerwerk
aan. Eén van de radmakers was ook timmerman.

(38) De schrijnwerker maakte stoe len, tafels, kasten, deuren, ramen, enzovoort.
(39) Aangezien er nog geen metalen biervaten bestonden, moesten er kuipers

z~Jn. Er moesten ook kuipen gemaakt worden om vlees in pekel te bewaren.
(40) Er was maar één schoenmaker. Het meest gedragen schoeisel was ~mmeTS een

paar klompen.
(41) Een kleermaker werd vroeger ook "snijder" genoemd.
(42) Waarschijnlijk gaat het in beide gevallen om linnenwevers (vlas).
(43) De slachter is iemand die vee slacht.
(44) Bedoeld wordt de molenaar van de "Dorpermolen". Deze molen bestaat nog

(Molenstraat 4) en de laatste molenaar, Martinus Bosmans, leeft nog. De
zeer lange geschiedenis van deze molen werd, voor zover wij weten, nog
niet geschreven.

(45) Het spinnewiel valt niet weg te denken uit het interieur van de huiska-
mer van onze voorouders. Spinnen was een vrouwenaangelegenheid en werd
geleerd van moeder op dochter.
Het kan dus bezwaarlijk als een zelfstandig beroep beschouwd worden.

(46) Opvallend is dat 2 van de 3 kleermakers en 2 van de 3 linnennaaisters
op Luttelmeeuwen woonden.

(47) uit wassen gaan blijkt een bron van inkomsten te z~Jn geweest voor wedu-
wen en ongehuwde vrouwen.

(48) Een daghuurder of dagloner is iemand die niet in vaste dienst werkt. Hij
verhuurt zichzelf tegen dagloon. Het gaat hier in de meeste gevallen om
personen (mannen) die geen ambacht uitoefenen en geen eigen winning uit-
baten. Wij weten niet of zij ook buiten de gemeente werkten.

(49) Over de activiteiten van deze persoon in het buitenland worden geen gege-
vens verstrekt.
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DORP

1. Matthias RIETRAET, pastoor (63 j.)
Elisabeth Rietraet, zuster van Matthias, dienstmeid (59 j.)

2. Hubertus SCHELMANS, schoenmaker (36 j.) X Elisabeth LEMMENS (42 j.)
- Peter Joannes Schelmans 6 j.
- Maria Gertrudis Schelmans 4 j.

3. Joannes JANSSEN, raedtmaeker, daeren boven tapt bier en heeft een kleen
winckelken van saut, seep, smaut, teer en gekruyden (70 j.)

Christina Hyllen, dienstmeid (22 j.)

4. Joannes THYS, hoefsmeet en eigen winne (53 j.) X Elisabeth DAEMEN (74 j.)
Matthias Willems, stiefzoon (? j.)
Peter Meyers, akkerknecht (24 j.)
Gertrudis Aerts, dienstmeid (25 jo)

5. Catharina ENGELEN, hurlingsche van het goedt dat sij windt (70 j.)
weduwe Derick STEVENS ofte mans

- Christiaen Stevens ofte mans (32 j.)
Gertrudis Lueten, dienstmeid (17 j.)

r ,

6. Jan JUETTEN, werckman ofte daeghhuurder (36 jo) X Helena PETERS (42 j.)
Paulus Juetten 8 j.

- Maria Catharina Juetten 1 jo 7 m.

7. Franciscus KOGH, jaeger van s~Jn Eminentie (63 j.) X Petronelia BROENEN (52j.)
- Joannes Franciscus Kogh (21 j.)

8. Jacobus VLIEGEN, eigen winne (70 jo) X Gertrudis JASPERS (40 j.)
- Joannes Vliegen 8 Jo
Hubertus Vliegen 5 jo
Helena Vliegen 3 jo

- Maria Vliegen 7 Jo
- Peter Vliegen 3 m.

9. Peter JONCKERS, pachter (58 jo) X Elisabeth LENAERTS (53 j.)
Digna Leysen, dienstmeid (22 j.)
Maria Gijsen, klein meid (12 jo)

10. Jan SERVAES, gerichsbode, hurlinger van een kleen huijsken (61 j.)

11. Peter JANSSEN, brouwer en tapper, eigen winne (63 j.)
X Helena JANSSEN (61 jo)

- Henricus Janssen 23 jo
Jacobus Vliegen, akkerknecht (28 jo)
Joanna Jaspers, dienstmeid (24 jo)
Gorgius Caenen, kostganger
Peter Caenen, kostganger

(20 jo)
(12 jo)
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12. Jacobus COUTSEN, raetmaeker en timmerman
eigen winne van omtrint 3 boender Erff (48 j.)
X Catharina RESKENS (37 j.)

- Hendrik Coutsen 8 j.
Niclaes Coutsen 6 J.

- Lucia Coutsen 3 j.
- Peter Joannes Coutsen 1 j.

Hendrik Elens, dienstknecht (19 j.)

13. Paulus LEYNEN, Capellaen en Geestelijcken Custer (34 j.)
Paulus LEEKENS, priester (72 j.)
Laurens LEEKENS, onder custer (72 j.)
Hubertus LEYNEN, kostganger (12 j.)
Anna Catharina Kuypers, dienstmeid (27 j.)

14. Niclaes JANSSEN, raedtmaeker
besittende omtrint een boender Erff (40 j.)
X Maria COUTSEN (40 j.)

- Egidius Janssen
- Catharina Janssen
- Hendrick Janssen
- Anna Margaretha Janssen

13 J.
10 J.
8 J.
4 J.

15. Arnoldus KERFS, eigen winne (51 j.) X Helena KNEVELS (33 j.)
- Joannes Kerfs 8 j.
- Catharina Kerfs 7 j.
- Maria Lisbeth Kerfs 5 J.

Gertrudis Kerfs 2 j.

16. Arnoldus IN DE KUY, Schepen, brouwer, tapper, eigen winne (50 j.)
X Anna GEELEN (48 j.)

- Anna Catharina In de Kuy 13 j.
Maria Elisabeth In de Kuy 11 J.

- Joannes Martinus In de Kuy 9 J.
Margaretha Geelen, kostgangerse (63 j.)
Joannes Schoofs, dienstknecht (36 j.)
Gertrudis Hollanders, dienstmeid (26 j.)
Maria Vliegen, dienstmeid (20 j.)
Georgius Caenen, kostganger (20 j.) ?

17. Dionisius BEUNIS, hoefsmeedt en pachter (30 j.) X Maria Helena NIJSEN (23 j.)
- Hendrick Beunis, dienstknecht (25 j.)
- Leonardus Hoever, kleine knecht (12 j.)

18. Joannes HENTJENS, pachter der Brouwerie en landerijen daer aen gehoerende
en bier en brandewijn tappende (37 j.)
X Catharina HOUBEN (37 j.)

Catharina Elisabeth Hentjens
Wilhelmus Hentjens
Henricus Hentjens

- Anna Maria Hentjens

8 J.
6 J.
5 j.

9 m.
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Gertrudis Kauenbergh, jongedochter en costgangerse (77 j.)
Gerardus Van Herck, dienstknecht (23 j.)
Maria Eelens, dienstmeid (26 j.)
Helena Groenen, klein dienstmeid (18 j.)

19. Arnoldus HOLLANDERS, eigen winne (36 j.) X Christina DREISEN (36 j.)
- Dionisius Hollanders
- Christina Hollanders
- Maria Margaretha Hollanders
- Petrus Hollanders

11 J.
7 J.
4 J.

5 m.

20. Christina COELIS, woenende in een backhuijs
hebbende geen eygendom (60 j.)

Helena COLIS, weyskindt woenende bij sijne moye (4 j.)

21. Henricus IN DE KUIJ, schoelmeester
bier en brandewijn tappende
en oock een kleen winckel van saut, seep en cruyerie
(42 j.)

X Maria HOUBEN (34 j.)
- Catharina Elisabeth In de Kuij
- Maria Helena In de Kuij

?
4 weken

22. Lambertus PLETSERS, pachter
slaghter
ende hebbende een kleen boticsken van saut, seep~
smaut, tarr en traen (50 j.)
X Margaretha NOUWEN (40 j.)

- Jan Pletsers
- Catharina Pletsers
- Hubertus Pletsers

12 j.
9 j.
6 j.

(13 j.)
(11 j.)

Hermanus Nijs, kostganger
Joannes Thylen, kostganger

23. Cornelius MEIJERS, eigen winne (60 j.) X Catharina BEUNIS (58 j.)
- Helena MEYERS (32 j.) X Petrus KERFS (36 j.)

Joannes Wilhelmus Kerfs
Catharina Kerfs
Henricus Kerfs

- Maria Helena Kerfs

9 J.
7 J.
4 j . 7 m.

10 m.
- Margaretha MEYERS, (30 j.)

24. Gerardus HOLLANDERS, woenende in een gehuert backhuijs
op daghhuer gaende (28 j.)
X Helena MOSSIS (29 j.)

- Dionisius Hollanders 9 m.

25. Helena COUTSEN, hebbende omtrint de drij bonder Erff maer sijn verpacht
(50 j.)

X Lenaert CALTEN, den man is buyten landts (? j.)
- Catharina Calten 22 j.
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26. Elisabeth DAS, woendt in een kamerken en heeft haer goet verpacht (70 j.)
--- Weduwe Hendrick SPRENGERS

Maria DRIES, woenende met Elisabeth Das in een kamerken gaende dagelijx
uijt wassen en wercken (52 j.)

27. Maria HOUBEN, winnende ontrint de drij bonder landts (60 j.)
Weduwe Servaes VOETS

- Arnoldus Voets
- Elisabeth Voets

30 j.
25 j.

28. Jan KERFS, eigen winne (60 j.) X Helena VLIEGEN (33 j.)
- Petrus Joannes Kerfs 12 J.
- Jacobus Kerfs 9 J.
- Anna Catharina Kerfs 5 J. 6 m.
- Maria Gertrudis Kerfs 15 m.

30. Goedefridus HOUBEN, snijder
niet hebbende als een huijsken en eenen moeshoff (55 j.)
X ?

- Ida Houben
Anna Catharina Houben

- Maria Houben

25 j.
23 J.

9 J.

31. Jacobus PHLIPS, eigen winne (33 j.) X Henderina SNIJDERS (42 j.)
- Petrus Joannes Ph lips

Maria Smeets, dienstmeid (14 j.)

3 j. 1 m.

32. Henderick MEYERS, eigen winne (61 j.) X Catharina NOETMANS (54 j.)
- Joannes Meyers
- Maria Heyers

Catharina Meyers

29 J.
22 j.
13J.3m.

33. Jan MEYERS, eigen winne (74 j.)
Wedeman

- Jan MEYERS, ingetrouwd (39 j.) X Maria SILLEN (31 j.)
Helena Hendrix, dienstmeid (21 j.)

34. willem NOETt1ANS, eigen winne (43 j.) X Maria LEIJS (35 j.)
- Peter Joannes oetmans

Catharina Elisabeth Noetmans
Theodorus Noetmans

6 J.
4 j.
1 j. 6 m.

Aldegon Haemaekens, dienstmeid (20 j.)
Willem Vaesen, schaapsherder (18 j.)

35. Joannes S~ffiETS,ambachtsman ofte wever niets eigen hebbende (46 j.)
X Elisabeth CUPPENS (45 j.)

Niclaes Smeets 16 j
- Paulus Smeets 12 J. 6 m.
- Jan Smeets 9 J. 6 m. (tweelingen)- Peter Smeets 9 J. 6 !TI.
- Lambertus Smeets 6 j.
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36. Joannes AERTS, eigen winne
levende dickwils van de arme renten (36 j.)
X Helena JANSSEN (34 j.)

- Maria Aerts la J.
- Peter Aerts 7 J.
- Helena Aerts 6 j.
- Elisabeth Aerts 15 ffi.

37. Deonisius SERVAES, eigen winne maer seer aerm (54 j.) X Maria GEUTJENS (50j.)
- Lucia Servaes
- Maria Catharina Servaes

la j.
5 j.

GEZONDHEID IS III

G~zondh~id i~ d~ 9~oo~~~~ ~~ha~
van af wa~ God on~ h~~6~ g~g~v~n,
wan~ fu~~~f waa~d i~ zond~~ da~
d~ ko~~baa~ 9i6~ van '~ f~v~n.

Wa~ baa~ aan h~m di~ zi~k~fijk i~
d~ ko~~ d~~ 6ijn~~~ f~kk~~nij,
af zi~ hij aan d~~ koning~ di~
~~ ~mak~ g~~n pa~~~i.

G~zondh~id i~ '~
di~ '~ f~v~n maak~ van waa~d~,
d~ bfo~m~n kf~u~, h~~ 9~o~n v~~ni~~
~n fui~~~~ g~~6~ aan d'aa~d~.

Uit de mond van wijlen Catharina Evens
(Trien vanne Kuule 03 juni 1887 +9 maart 1981
opgetekend door Martin Vliegen in 1980.
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MIE VER KAL

Mu deze: {in.middw vieJtde.l aMe.veJtirlg be.J.Jlu-Lte.nw<..j hu hooódó;tuk. oveJt
"maa;C.om6c.hJUjve.nde."u-Ltdttu.k.k.inge.n in OJU diale.c.t..

De. lijJ.:,;t wo.tuit volle.digheidóhalve. ge.volgd doen: e.e.n .6upple.me.nt. van u-Ltdttuk.-
k.inge.n die. OJU doen: le.zeJtJ.:, be.zOl!.gdweJtde.n.

De. Jtubttie.k. "Mié.veJt k.al" woJtdt. nat.u.u.Jtlijk. vooJtt.ge.zu. Volge.nde. k.e.eJt be.ginne.n
we. mu iw he.el andens .

151. 'n tèil mèlk

152. 'n tèit mèlk

153. 'n teleer sop

154. 'nen tob vlèis

155. 'n tón beer

156. 'nen truuch rebe

157. 'nen tros druuve

158. 'n tuub zalf

159. 'n tuut slók

160. 'nen trèèj wiet

161. 'n oor lès

162. 'n vaas blome

163. 'n vlies beek

164. e vaat rogge

165. e velt klié

166. 'ne vinger dik

167. 'ne wagen huuj

168. 'ne wès graas

169. 'ne wagón kaal

170. 'n wèèk kónzjee

171. 'ne zaejkèrf sjemik

172. 'ne zak haver

173. 'n ziej spek

174. 'ne zwerm bieje

een teil melk :t

een teit melk
een teloor soep
een tobbe vlees
een ton bier
een trog rapen
een tros druiven
een tube zalf
een tuit slok = snoep
een trede wijd = ver
een uur les
een vaas bloemen
een valies boeken
een vat rogge :t--
een veld klee klaver
een vinger dik
een wagen hooi
een Wl.S gras--
een wagon kolen
een week congé = vakantie
een zaaikorf chémique = meststof
een zak haver
een zijde spek
een zwerm bijen

SUPPLEMENT

175. 'ne bekee blome

176. 'ne blès haar

een boeket bloemen

177. e klèite sókker

een·bles haren
een klotje suiker
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178. e pent je spèrrich een pandje spurrie
179. 'nen trèk ène een trek eenden
180. 'nen tróbbel minse een trobbel mensen
18l. 'n vUust huuch/dik een vuist hoog/dik
182. e zekske hieve een zakje knikkers

Om xe. be/.J.flU;(:en. . . .

AL6 Jte.ac.;t<-e..op de. votu:.ge. a61e.ve.tUng maak...te. e.e.n ;tJtouwe. le.ze.Jt de. volge.nde. op-
me.Jtfu:.ng : hu iooond "ie.ze.moo" = .-L6omo .-L6 ge.e.n d.-éale.ctwooJtd.
Wij be.gtu:.j pe.n de.ze. Jte.ac.;t{.e., omdar. we. wue.n diu; he.e.l vxu: le.zeJt.6 op de. eens te.
pla.a..:t.J.Jzoe./ze.n naalt "oude." d.-éale.ctwooJtde.n, d.w.z. uiootidon. dce. bijna On he.le.-
maal ve.Jtdwe.ne.n uj n, 06 Yl.aaJt ";ttjp.-L6c..he." d.-éale.ctwooJtde.n, d. w. z. wo oJtde.n di:e.
e.ldeJt.6 n..-éu ge.bJtu..-ék...tuxvuien .

Bij "Lezemoo" he.bbe.n we. te. doen mu e.e.n "jong" wooJtd, nL de. me.Jt/znaam van e.e.n
ve.e.lge.bJtu..-ék...tma;te.tUaal dat: nog n..-éu zo he.e.l lang be/.Jt.a..a;t maalt waaJtme.e. ;thanó
;toc..h Ledeneen. ve.Jt;tJtouwd .-L6. Zoai» dat: mu de. me.e/.J;te. n..-ée.uwe.d.-énge.n hu ge.val
.-L6, woJtd;t e.e.n n..-ée.uwe.zaa/z .6ame.n mu de. vneesrde. be.~ng ove.Jtge.nome.n. Huze.l6-
de. ge.ld;t oo/z vOOJt "gie.pJto/z" = gtjpJtoc.., om maalt e.e.n vooJtbe.e.ld ;te. noe.me.n. De.
d.-éale.wpJte./zeJt.6 he.bbe.n ge.e.n be.hoe.6;te. om ;te.l/ze.nó e.e.n n..-ée.uw, uge.n vsoend ;té ma-
/ze.n. Hu on..tte.e.nde. wooJtd woJtd;t we.l d.-ék.w<..jL6aange.pa.ó;t aan. hun man..-ée.Jtvan.
"/Zalle.n". BijvooJtbe.e.ld: "rrKe.ze.tUu" Lp.v. ménu..-L6e.Jt.-é;te..

J. BOSMANS
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DE PAUSELIJKE ZOEAVEN (vervolg)

DE FAMILIE VAN ES

In de panoQhi~eg~t~ van Meeuwen (van vbb~ de F~an6e Revolutie) ~omen geen
"Van E.6"voon . In de ~eg"ut~ van de BuJl.gvr.Li..j~eStand ~omt de e~te v~-
melding voo~ in 7847 toen de geboo~e aangegeven w~d van Theodoo~ Vane.6, ~
zoon van Jan Mathij.6 Van E.6 en Mahia Eli.6abeth Thaen6. Veze Theodoo~ w~d
Zoeaaó·
SCHRIJFWIJZEN VAN VE NAAM

- VAN ESS
- VAN ES
- VANES
- VAN EST

GENERATIE I

Peter VAN ESS geboren te Neeroeteren, huwde te Neeroeteren op 27.10.1793 met
Maria Catherina DEBETS.
Beiden overleden te Neeroeteren.
Van hen werden te Neeroeteren volgende kinderen geboren (er kunnen er nog meer
zijn) :

Jean Mathieu Van Ess
Jan Mathijs Van Es

Marie Anne Van Es

Marie Anne Van es

Guillaume Van Es
Elisabeth Van Es

GENERATIE II.2.

°13.09. 1795
°28 germinal an 11 = vrijdag 1 april 1803
Zie verder onder Gen. 11.2.
°0 I.11.1807
en er overleden op 26.10.1808
°13.05.1809
en er overleden op 29.04.1810
°07.10.1810
°31.01.1812

Jan Mathijs Van Es geboren te Neeroeteren op 28 germinal an 11
I april 1803, overleed te Meeuwen op 31 augustus 1863.
Hij huwde met Maria Elisabeth Thaens van Meeuwen.

vrijdag

Te Gruitrode werden van hen 5 kinderen opgetekend, in Meeuwen nog 4.
In Gruitrode schreef men Van Es, in Meeuwen Vanes.

Kinderen van het echtpaar Van Es-Thaens :

1. Peter Jan Van Es °Gruitrode op 8 juni 1832 (zie verder GENERATIE 111.1.)
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2. Leonard Van Es °Gruitrode 03.10.1833
+Meeuwen op 27 mei 1865, hij bleef ongehuwd, was landbouwer

en woonde op de Luythegge.
3. Anna Maria Van Es °19.08.1835
4. Anna Catharina Van Es °27.08.1837
5. Maria Helena Van Es °Gruitrode 11 november 1839 (zie verder onder

GENERATIE 111.5.)

Hierna verhuisde deze familie naar Meeuwen, vermits de volgende kinderen te
Meeuwen geboren werden. Ze woonden er op de Luythegge.

Het gezin
Waarom ?
pas vanaf

Van Es-Thaens huurde waarschijnlijk eerst nog enkele jaren een hoeve.
Er worden of werden van hen kinderen te Meeuwen geboren vanaf 1841,
1846 worden ze op de Luythegge vermeld.

Het echtpaar kocht grond van de gemeente, langs de Ellikommerweg. Deze grond
onder kadaster nr. 99, was echter nog van de gemeente op 23 april 1844. Ook
op de Atlas van de Buurtwegen Cl oct. 1845) komt de "Van Es" nog niet voor.
De familie komt wel voor op de inwonerslijst van 15.10.1846 en dan wonen ze
op de Luythegge.

"Van Es" werd dus gebouwd tussen 1844 en 1846. Op 20 dec. 1848 kocht Mathijs
Van Es, van de gemeente Meeuwen, nog een perceeltje heide in de Luy thegg e,
Het perceel waarop de hoeve gebouwd werd, was ook heide en had een oppervlakte
van 07 a en 70 ca.

Nu we weten waar en wanneer ongeveer de familie Van Es vaste voet kreeg te
Meeuwen, houden we ons verder bezig met hun afstammelingen.

6. Theodoor Vanes °Meeuwen 26 juni 1841 ZOEAAF
zie verder onder GENERATIE 111.6.

7. Michel Vanes °Meeuwen 22 mei 1843, en er overleden toen hij 4 jaar oud
was, op 20 december 1847.

8. N. (zoon) °Meeuwen 19 december 1844 (post collatum baptismum) +Meeuwen
19. 12. 1844

9. Anne Gertrudis Vanes °Meeuwen 8 mei 1847
Verder niets over bekend.

10. Jean Arnold Vanes °Meeuwen 27 september 1851
Verder niets over bekend.

GENERATIE 111. 1.

Pieter Jan Van Es °Gruitrode 8 juni 1832, huwde te Meeuwen op 8 juli 1865,
33 jaar oud. Volgens zijn militiepapieren was hij 1,662 m groot. Hij werd
niet opgeroepen. Als kleermaker ging hij naaien bij de mensen thuis.
Hij overleed te Meeuwen op 11 juni 1903, 70 jaar oud.
Zijn echtgenote was Catherina Elisabeth WOLTER, 24 jaar oud, °Meeuwen 29.11.1840,
dochter van Jacob Wolter, dagloner, overleden te Meeuwen op 18 december 1864,
en van Anna Christina Vliegen, dagloonster, wonende te Meeuwen en toestemmend
in het huwelijk. Elisabeth Wolter overleed te Meeuwen op 11 januari 1915, 74 j.
oud. Haar moeder, Christina Vliegen, overleed te Meeuwen op 31 augustus 1870,
63 jaar oud, in haar woonhuis op de Luythegge, als weduwe van Hendrik Schoofs
(eerste huwelijk) en Jacob Wolter (tweede. huwelijk).
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Alvorens met GENERATIE 111 verder te gaan, eerst even uitweiden over de fami-
lie WOLTER.

EEN MONDELINGE FAMILIEOVERLEVERING

Praktisch iedere familie heeft een verhaal over een of andere voorvader. Deze
geschiedenis wordt mondeling doorgegeven van generatie op generatie en logi-
scherwijze stilaan mooier gekleurd. Dergelijke "familiestories" mogen we niet
als fabeltjes doodverven. Er zit altijd een grond van waarheid in, boeiend om
uit te pluizen hoe juist de vork in de steel zat !

Bij de familie Van Es en hun afstammelingen leeft het verhaal verder dat hun
voorvader Van Es of Wolters uit Nederland afkomstig zou zijn. Omstreeks 1830,
tijdens de troebelen rond onze onafhankelijkheid, zou hij als kanonnier gele-
gerd geweest zijn te Meeuwen, in de Holleweg, aan "Hermes" (Broekkant/Hensem).
Daar in de buurt lag ook het café "De Bel", eigendom van de familie Schoofs.
Onze soldaat zou daar kennis gemaakt hebben met de dienster of de meid en er-
mee getrouwd zijn. Tot zover de overlevering.

En nu de feiten, voor zover ze konden achterhaald worden.

De soldaat waarover het gaat is JACOB WOLTER (zonder S). Hij werd geboren in
Weert-Nederland op 18 mei 1801 en huwde te Meeuwen in-1839 met Anna Christina
Vliegen, 33 jaar oud, dagloonster wonende te Meeuwen en er geboren op 8 april
1806, als dochter van Jan Martinus Vliegen en Elisabeth Thaens.

Voor Christina Vliegen was dit het tweede huwelijk.
Haar eerste huwelijk met Hendrik Schoofs had plaats te Meeuwen op 28 maart 1835
in het woonhuis van haar ouders, omdat haar moeder lam was en zich niet kon ver-
plaatsen.

Wie was Hendrik Schoofs ?
Hendrik Schoofs was koopman, bij z~Jn huwelijk was hij 29 jaar oud en wonende
te Meeuwen. Hij werd geboren te St.Huibrechts-Lille op 30 prairial an 13 =
19 juli 1805, (toen werd nog SCHOOS geschreven) als zoon van Jacob Schoofs,
overleden te Meeuwen op 13.03.1828 en van Maria Elisabeth Smeets (soms Smets
geschreven) overleden te Meeuwen op 10 oktober 1808.
Bij de nationale militie staat Henri Schoofs vermeld als marchand (= koopman).
Hij trok het nummer 39, maar werd niet opgeroepen. Zijn persoonsbeschrijving
zoals die op zijn militiepapieren vermeld staat :
Hij was: - 1,672 m. groot

- lang gezicht
- klein voorhoofd
- bruine ogen
- puntige neus
- grote mond
- puntige kin
- blonde haren en wenkbrauwen

In het huwelijk van Hendrik Schoofs en Christina Vliegen werd op 2 april 1835
te Meeuwen een dochtertje geboren:

Maria Elisabeth Schoofs (meer ~s hierover niet bekend)

Hendrik Schoofs overleed te Meeuwen op 6 augustus 1835, "in zijn huis op den
Broekkant". Hij was toen 30 jaar oud en pas 4 maanden gehuwd.
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Café "De Bel" lag op de Broekkant en was eigendom van Schoofs, eerste echtge-
noot van M. Christina Vliegen.

Waarschijnlijk is Jacob Wolter tijdens z~Jn dienst in Meeuwen geweest en er
blijven hangen. In ieder geval is hij een maand na zijn definitief ontslag
uit het leger, met de weduwe Schoofs-Vliegen hertrouwd.

Het tweede huwelijk van M. Christina Vliegen, nu met Jacob WOLTER, werd geslo-
ten te Meeuwen op 23 mei 1839, om 7 uur namiddag, voor Jan Theodoor Houben,
burgemeester van Meeuwen.
Een wel ongewoon uur maar in de akte staat bijvermeld,dat de akte werd opge-
maakt in het huis van de ouders van de bruid, gelegen op het Hensem. Omdat
de moeder van de bruid, "met eene lamheid en kwellende ziekte behebt is, zich
in de onmogelijkheid bevindt, om voor de burgemeester in het gemeentehuis te
verschijnen."

Getuigen bij dit huwelijk waren
Theodoor Cillen 59 J.
Jan Michiel " 63 J.
Peter Jan " 33 J.
Arnold Houben 30 J.
Jan Bongaerts 47 j.
Jan Jacob Wuytjens 33 J.

De bruidegom, de bruid en de moeder van de bruid verklaren door ongeleerdheid
niet te kunnen schrijven.

Wie was Jacob Wolter ?
Bij zijn huwelijk was Jacob WOLTER 38 jaar oud, dagloner, wonende te Meeuwen,
maar geboren te Weert op 18 mei 1801, volgens akte van bekendheid.

Wat is een akte van bekendheid ?
De akten van bekendheid zijn geen zeldzaamheid in onze dorpen in deze periode.
Ze zijn eerder een bewijs van het lijdzame verzet van onze voorouders tegen de
Franse overheersers en hun verordeningen. Napoleon voerde immers de Burger-
lijke Stand in. De parochieregisters, tot dan bijgehouden door de pastoor,
werden vervangen door verplichte inschrijving in de registers van de Burger-
lijke Stand. Voeg bij al die nieuwe verordeningen nog het sluiten van de ker-
ken, verbod Mis te lezen en te horen, enz. en men begrijpt dat vele van onze
voorouders op een of andere manier revolteerden. Velen lieten hun kinderen
eenvoudigweg niet inschrijven. Als het kon, want het was verboden, dan schreef
de pastoor het doopsel nog wel in zijn boeken in.
Maar als zo'n kind wilde huwen of soldaat worden had hij geen geboorteuittrek-
sel - dat van de pastoor was zogezegd onbestaande - en zonder bewijs van ge-
boorte geen huwelijk enz. Voor deze gevallen werd de volgende regeling getrof-
fen. Voor de vrederechter van het kanton van geboorte moest de betreffende
persoon verschijnen met zeven getuigen die verklaren konden dat hij werkelijk
een kind was van dié vader en moeder en op dié dag geboren was.
Jacob WOLTER vroeg zo een akte van Bekendheid op 19 maart 1827 CR.A.H. Bijlage
Meeuwen nr. 2056).
Dit gebeurde voor Hendrik G.K.J. Bloemarts, vrederechter van het kanton Weert.
Jacob Wolter, akkermansknecht, wonende te Beek bij Bree verscheen voor de rech-
ter vergezeld van zeven getuigen, allen wonende op de Biest te Weert, die ver-
klaarden dat Jacob Wolter, die niet ingeschreven is in de registers van De bur-
gerlijke stand van WEERT, daar geboren is op 18 mei 1801, uit het wettig huwe-
lijk van Nicolaus WOLTER en Wilhelmina BERKELS. Als reden.voor het weten van
deze geboorte geven alle zeven op dat zij buren en vrienden waren van Jacob en
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zijn ouders.

Al bij al hadden deze mensen vroeger een merkwaardig geheugen.
leen herinnerden ze zich in 1827 dat bij hun buur en vriend een
werd in 1801, maar ze kenden ook nog de precieze datum.
Als we echter weten dat de pastoor van Weert, onder de Franse overheersing, on-
danks het verbod, toch zijn doopregister verder heeft ingeschreven, dan weten
we meteen vanwaar het geheugensteuntje kwam.

Want niet al-
kind geboren

Behalve deze akte van bekendheid., werd van Jacob Wolter ook Z1Jn definitieve
verlofbrief, teruggevonden (zie verder een fotocopie hiervan). Op dit document
staan talrijke interessante gegevens vermeld.
Kent iemand van zijn afstammelingen zich nog terug in deze persoonsbeschrij-
ving ?
- 1,72 m groot
- rond gelaat
- hoog voorhoofd
- bla uwe ogen
- grote neus
- kleine mond
- ronde kin
- haren en wenkbrauwen : kastanjebruin

Merk ook even op hoe onze ongeletterde voorouders handtekenden !

Op zijn definitieve verlofbrief lezen we verder dat Jacob WOLTER dienst nam op
IS mei 1827. Daarom had hij dus twee maanden tevoren een akte van bekendheid
gevraagd voor de vrederechter.
Hij nam dienst in ruil, of ter vervanging, van Jan Cornelissen, °Beek 1808, zoon
van Leonard C en M. Aldegonda Achten. Deze had een laag nummer getrokken en
moest in dienst. Het gebeurde nogal frequent dat iemand een vervanger zocht,
die dan tegen betaling, de legerdienst overnam.
Dit deed dus ook Jacob Wolter.
Hij diende onder Nederland, tot 1830 en kwam, na de onafhankelijkheid in Bel-
gische dienst, in 1831, 1832 en 1833.
In maart 1835 engageerde hij zich opnieuw en kreeg daarvoor een premie van
40 frank. Zijn definitief ontslag uit het leger werd ondertekend op 24 april
1839 (één maand voor zijn huwelijk).

Op hetzelfde document staat ook nog dat hij in het leger "chasseur" (jager) was.

In Hollandse dienst werd hij ingedeeld bij het 5de regiment van de dragonders
op IS mei 1827, tot aan de revolutie van 1830.

Op zijn ontslagbrief staat te lezen dat hij in België aan campagnes deelnam in
1831, 1832 en 1833. Tijdens de Tiendaagse Veldtocht werd op 6 aug. 1831 bij
Houthalen slag geleverd.
Dat Jacob WOLTER zou deelgenomen hebben aan de Tiendaagse Veldtocht is dus best
mogelijk. En Houthalen grenst aan Meeuwen, dus ...

Ook over de ouders van Jacob WOLTER is nog een en ander bekend :

Zijn vader, Nicolaus Arnold WOLTER, overleed te Weert op 18 april 1836. Bij
zijn overlijden was hij 72 j., 9 mnd en I dag oud. Nicolaus Arnold Wolter werd
geboren te ROETHGEN, maar hij woonde te Weert, op de Biest. Hij was arbeider.
Zijn ouders waren Mathias WOLTER en Anna BROUCHHAUSEN.
De moeder van Jacob WOLTER was Wilhelmina ·BERKELS, geboren en wonende te WEERT,
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als dochter van Jacobus BERKELS en Catherina VAN DEN WIJNGAERT; Zij overleed
eveneens te WEERT.

Nota
ROETHGEN, geboorteplaats van Nicolaus Arnold WOLTER kan Z1Jn
- Rödgen, gelegen ongeveer 15 km rechts van Roermond, even over de grens 1n

Duitsland (dit lijkt het meest waarschijnlijk);
- Roetgen, gelegen ten zuiden van Aken, halfweg tussen Aken en Monschau;
- Er ligt nog een Roedgen dichtbij Luxemburg, Groot-Hertogdom, maar dit is m1n-

der waarschijnlijk.

In het huwelijk van Jacob WOLTER en Christina Vliegen werden 3 kinderen gebo-
ren :

1. Catherina Elisabeth °29 november 1840
+Meeuwen 11 januari 1915

zij huwde met Pieter Jan Van Es. Zie verder onder GENERATIE 111.1.
2. Joannes Martinus °19 januari 1843

+Meeuwen 9 augustus 1853
3. Anna Maria °16 mei 1845

Zij huwde te Meeuwen op 14 juni 1869 met Peter Jacobus Schepers van Peer.
Getuigen waren: Peter Jan Schepers en Peter Jan Van Es.
Van het echtpaar Schepers-Wolter werden volgende kinderen geboren :

1. Petrus Joannes °21 januari 1869
+24 september 1872

2. Joannes Jacobus Schepers °16 september 1871
3. Petrus Joannes Schepers °18 november 1873; hij huwde met Maria Vliegen

en overleed te Meeuwen op 11 april 1932.
4. Joannes Theodoor Schepers °13 october 1875
5. Maria Juliana Schepers °5 januari 1878; zij huwde met Alphons Vranken en

overleed te Meeuwen op 6 juni 1928
6. Joannes Martinus Schepers °18 juni 1881
7. Maria Aldegondis Schepers °13 augustus 1882; zij werd door de vroedvrouw

gedoopt, maar later werd een supplementaire ceremonie gevierd in de kerk.
Dit kind overleed op 13 februari 1883.

8. Joannis Martinus Schepers °25 juni 1884 +Haa se i.l; 13.03.1971.1 X n. Jonckers
9. Joannes Ludovicus Schepers °13 januari 1888 +Houthalen 24.05. 1938 XC. Loos

Foto van nr. 8 en 9 van vorig nummer blz. 10 (oudstrijders 1914-1918).

Nota
Jacob Wolter woonde te Meeuwen op de Broekkant, de huidige Kapelstraat, op
de boerderij "Derkes".

En nu terug naar de GENERATIE 111.1.

Het echtpaar Pieter Jan VAN ES-Cath. Elisabeth Wolter, woonde op de Luythegge.
Pieter Jan Van Es erfde, als oudste zoon, de boerderij "Van Es". Hij bleef er
met zijn gezin wonen. zijn schoonmoeder woonde waarschijnlijk bij hem, ver-
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mits ze daar overleed.

Van het echtpaar Van Es-Wolter werden te Meeuwen v~er kinderen geboren

1. Maria Christina Van Es °Meeuwen
Zie verder onder GENERATIE IV. 1. blz. 21

2. Maria Hubertina Van Es °Meeuwen 2 november 1873
+Meeuwen 24 juni 1875

3. Maria Hubertina Van Es °Meeuwen 3 april 1877
Zie verder onder GENERATIE IV.2. blz. 22

4. Francis Martinus Van Es °Meeuwen 21 juni 1880
Zie verder onder GENERATIE IV.3. blz. 27

GENERATIE 111.5.

Maria Helena Van Es °Gruitrode 11 november 1839, +Bree 31 maart 1892, vijfde
kind van het echtpaar Van Es-Thaens.

zij huwde te Grote-Brogel op 12 april 1861, 28 jaar oud, met Pieter Jan Dree-
sen, geboren te Grote-Brogel op 17 februari 1833 als zoon van Peter Dreesen en
Ida Custers.
Het echtpaar Dreesen-Van Es bleef te Grote-Brogel wonen.

Werden te Grote-Brogel geboren :
I.Maria Ida Dreesen °02.01.1862

°13.02. 18642.Peter Jan Dreesen
3.Joannes Mathijs Dreesen °21.12.1866
4.Maria Rosalina Dreesen °02.09.1868
5.Maria Ida Dreesen °22.11.1870 - Akte N° 33, burgerlijke stand Gr. Brogel 1870.

In de rand wordt vermeld :
"Op heden 21 december 1933 heeft de genaamde Dreesen Maria Ida geboren te
Grote Brogel op 22 Nov. 1870 de verklaring afgelegd voor ons om de Belgische
nationaliteit terug te bekomen in het daarvoor bijzonder register van natio-
naliteitskeuze der gemeente Ham~nt jaar 1833 onder N° 47. De burgemeester
(get.) Keunen voor eensl uidend afschrift de griffier der rechtbank. "

In 1871 stierf de vader : Pieter Jan Dreesen.
Het jongste kind, Mieke genaamd, werd dan in huis opgenomen door Michiel Dries-
kens gehuwd met M. Aldegonde Dreesen, zuster van Pieter Jan Dreesen, haar va-
der. Zij groeide er op als kind van het eigen gezin.

Nota
Michiel Drieskens ~s de overgrootvader van de fam. Geerkens v.d. molen.

Na school gelopen te hebben te Grote-Brogel, "diende" ze enkele jaren in Peer
bij jw. Tevenaers en later bij een landbouwer in Hamont. Daar knoopte ze ken-
nis aan met Christiaan Geven van Budel en huwde met hem, waardoor ze de Neder-
landse nationaliteit kreeg; in 1933 koos ze lijk hoger vermeld terug Belg te
worden.

Op 1 Mei 1897 huwden te Hamont :
Christiaan Geven 26 Jaar, sigarenmaker, van Hollandse nationaliteit, (later
koopman) geboren te Budel op 20.01.1871, zoon van Wilhelmus Geven, landbouwer,
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60 jaar, wonend te Budel, aanwezig en toestemmende en van wijlen Caterina Ver-
hees overleden te Budel op 22.06.1886,

met :

Maria Ida Dreesen, 26 j., dienstmeid, wonende te Hamont en geboren te Grote-
Brogel op 26.11.1870, dochter van wijlen Pieter Jan Dreesen, landbouwer, over-
leden te Grote Brogel op 09.08.1871 en van Maria Helena Van Es overleden te
Bree op 31.03.1892.

Hun werden te Hamont tien kinderen geboren, 7 stierven als kind, drie bleven
in leven, waarvan een nog overleed 29 jaar oud.
- Catherina GEVEN °Hamont 26.01.1902

+Hamont 06.08.1966
Bleef ongehuwd.

- Maria Helena GEVEN °Hamont 19.04.1903
Zij trad in het klooster der Zusters Ursulinnen te Hamont in 1922 en nam de
de naam aan van Zuster Clara. Als portierster in het klooster te Hamont is
zij door ontelbaren gekend. Geprofest in 1925 vierde ze in 1975 haar gouden
klooster jubileum. Zij is de laatste nog in leven zijnde van deze tak.

- Maria Jacoba GEVEN °Hamont 04.11.1904
+Hamont 24.03.1933

Bleef ongehuwd.

GENERATIE III.6. PAUSELIJK ZOEAAF

Theodoor Vanes °Meeuwen 28 juni 1841, Pauselijk Zoeaaf, zesde kind van het echt-
paar Van Es-Thaens, kleermaker.
Hij trad in dienst in Brussel, waar het wervingsbureel was voor België en Neder-
land.

In de "Feuille d'Enrolement" werd hij als Pauselijk Zoeaaf voorlopig ingeschre-
ven op 23 december 1867 onder het nr. 3416.
Hij arriveerde te Rome op 29.12.1867.

Hij werd in het regiment als Zoeaaf aanvaard op 29 december 1867. In de lijst
van de Zoeaven "Regiment des Zouaves Pontificaux" bijgehouden van 1 januari 1861
tot 20 september 1870, vinden we hem terug onder zijn stamnummer, 6625, dat hij
kreeg bij zijn aanvaarding te Rome. Hij staat erin vermeld als VAN ESS Théo-
dore, né à Meuwen (Hollande) 26 juin 1841.

Hij overleed in het militair hospitaal te Rome aan typhuskoorts.

Bijlagen
Deze volgen nà het verder overzicht van de familie Van Es.
- Feuille d'Enrolement" van Theodoor Van Es; blz. 31
- Extract uit het overlijdensregister van het militair ziekenhuis te Rome, waar-

in het overlijden van Th. Van Es vermeld staat; blz. 32

Brief van de Procureur des Konings. blz. 34
Zelfde extract maar nu uit de registers van de Burgerlijke Stand van Meeuwen;

blz. 33.

- De definitieve verlofbrief van Jacob Wolter, lees meer hierover p. 35.
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Met de IVe generatie komen we terug bij de afstammelingen van het echtpaar Pie-
ter Jan Van Es-Elisab. Wolter.
GENERATIE IV. 1.
~laria Christina Van Es °Meeuwen 15 april 1866. Voor haar huwelijk werkte ze als
dienstmeid bij Arnold Vandijck, grootvader van de huidige gemeentesecretaris Mi-
chel Vandijck. Zij huwde te Heeuwen op 2 augustus 1893 met
Leonard Bosmans °Meeuwen 25 april 1856, oudste zoon van Peter Jan Bosmans en
Anna Maria Neyens. Hij was een broer van Peter Jacobus Bosmans +19 oktober 1898
die huwde met Maria Hubertina Van Es, zie onder GENERATIE IV.2.
Het echtpaar Leonard Bosmans-Van Es kreeg vier kinderen, die te Meeuwen geboren
werden :
1. Peter Jan Bosmans °18.05.1894
2. Peter Jacob Bosmans °04.08.1895 (Jaak vanne Miéle van It Gestel).

ongehuwd. +13.03.1974.
3. Maria Philomena Bosmans °Meeuwen 26.10.1896 +13.11.1977
4. Maria Christina Bosmans °18.05.1898 +Duffel 19.4.1949 (ongehuwd)

(In de volksmond gekend als Stien Kelbers of Stien Buutse)

Hij bleef

GENERATIE V VROLYKX-BOSHANS
Maria Philomena Bosmans °Meeuwen 26.10.1896 +Meeuwen 13.11.1977
Zij huwde met VROLYKX Jozef °Meeuwen 09.01.1897 +Meeuwen 21.12.1979
Dit echtpaar kreeg de volgende kinderen :
1. Alice °Meemolen 28.07.1928 +Meeuwen 23.10.1928
2. Christ °Meeuwen 18.02.1930 +Meeuwen 17.02.1978
3. Jacobus °Meeuwen 26.01.1932 +Meeuwen 14.03.1933
4. Jacobus °Meeuwen 16.12.1933 +Meeuwen 28.10.1934
5. Jaak (ongehuwd)
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GENERATIE IV.2.

Maria Hubertina Van Es °Meeuwen 3 april 1877 +01.05.1954
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Zij huwde te Meeuwen met Peter Jacobus Bosmans, geboren te Meeuwen op 8.2.1858.

JEZUS - MARIA - JO;:Ef
+

Gedenkt In uwe qodvruchuqe gebeden de zle l
V'Jn z aliq e r MEVROUW

Maria Hubertina VAN ES

verband onderling verbonden houdt." .Ie r us zeil
zeide het: Ik ben de verrijzenis en het leven:
wie In Mij gelooft zal In eeuwigheid niet ge·
sterven ziln. maar bewaart het eeuwig leven en
Ik zal bern op de lcctrte der dagen uit àe do-
den doen verrijzen.
o Maria, goede Moeder, die ik steeds. z.otrouw
heb vereerd en oanrcepen. wees mijn vellige
hoede en heb dank voor al uwe lieldf"gaven.
Bescherm mijn dierbaren, gelijk Ut steeds door
U werd büq ectccn.
Dierbare Kmder en. familieleden, Ik ga maar voor
korten tijd van U ahcheid nemen. Weldra zijn
wij weer allen verenigd in het hemelse vcd er .
huis. Ondertussen zal ik U voorspreken en GIJ
zult mij in gebed niet vergeten.
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht I

(300 d. all)

VJeduwe van wtjlen

Peter Jacobus BOSMANS
Lid van vele godvruchtige genootschappen.

geboren te Me eu .ven de 3 April 1877. en aldaar
godvru:htig In de Heer overleden, de 1 Mei 1954,

VOOI zien van de bat ...te H Sacramenten der ster-
venden.

Het is steeds een qr ote troost voor de nazaten te
kunnen getuigen dal lij het geluk hadden hunne
moeder lange tI' ~ 1'1 hun midde n te mogen bewc.
ren Mo cd er bl:Jh dan ei ~ g~!h~t.1.zinnl.:1'"bv nd die
de Icmtltc aan elk 1')!11i'1 q sb cn den houdt Zo
Vlas h et ook voor dez a o ve rle d e ne, die in hare
[c rmliek t :ng zoveel t')p\o.ï,ding en genegenheid
vond. die vJCJnn~E-r zij k rcchte loox door de hoge
jaren out te hel p en of Ie z or q e n. loch de steun

bleel der q eli ef de n door gebed en oller Toch
za! de leegte die heer heengaan ve rw ek t , op
qe eatehjk e wijze worden aangevuid door dee te
kr ochüqer voorspraak in de plouts der qe lu k .
zaligen, waar zij thans de k omrn e rms zen van de
lamilie blijft meemalten en lenigen
Het is een zalig geducht voor de overledenen
te bidden, opdat zij van hun schulden z ou de n
ontslagen worden Treurt daarom niet qe ltjk lil

die geen hoop he-bben. maor denkt aan de zoe-
te e n troostende gelooIsleer der gemeenschap
der heiligen, die levende en overledene In vast

Wij danken U van harte om uw welge-

meende blijken van kr teteltjk e deelnermng

in onze diepe rouwen vragen uw vrome

gebeden voor de dicrbor e overledene.

De fcrntlte s . BOSMANS, VAN ES,
NEYENS en WOLHRS.

Kinderen van het echtpaar Bosmans-Van Es

1. M. Hubertina Bosmans °1899
2. M. Helena Bosmans 01906
3. Martinus Bosmans ° 1911

GENERATIE V.I. DREESEN-BOSHANS

Maria Hubertina Bosmans °Heeuwen 23 december 1899
+Meeuwen 12 december 1974

Zij huwde met DREESEN Joseph Christiaan °Meeuwen 20.12.1888
+Meeuwen 02.09.1965

zoon van Peter Jan Dreesen en Maria Cornelia Reumers

Hun werden drie kinderen geboren
°Meeuwen 17.06.19231. Maria Hubertina

2. Ivonne Maria Aldegonda °Heeuwen 13.10.1925
°Meeuwen 03.09.1927 +Heeuwen 03.05.19763. Jacobus Christiaan
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GENERATIE VI

1. DREESEN Maria °1923 X met ROEX Jan (Houw-Opoeteren) °12.01.1918. Hij ~s een
broer van Anna Maria Roex gehuwd met Martin Bosmans,
zie verder generatie V.3.

Hun kinderen :
- ROEX Godelieve Hubertina Maria °Meeuwen 27.03.1949

X Schrooten Leon (Grote-Brogel)
Kinderen : geen

- ROEX Guido, Christianus Louis °Meeuwen 19.08.1952
X Bollen Lutgart (Hechtel)
Kinderen : geen

- ROEX Jozef Hubertus °Meeuwen 26.03. 1955
X Cardeynaels Maria (Opglabbeek)
Kinderen: Ann °20.12.1979

2. DREESEN Ivonne °1925 huwde met BOMANS Jozeph (Meeuwen)(Jef van Kaat Marte)
018.10.1926Hun kinderen :

- BOMANS Paul Henri Hubert °21.10.1954
- BOMANS Catharina Valentine °11.06.1957
- BOMANS Ivo Valentinus °15.06.1960
- BOMANS Dominique Valentinus °04.06.1965

3. DREESEN Jaak °1927 +1976 X RAMAEKERS Maria (Gruitrode)
Zij hebben geen kinderen.

GENERATIE V.2. KERFS-BOS!1ANS

BOSMANS Maria Helena °Meeuwen 03.05.1906
tweede kind van Peter Jacob Bosmans en Maria Hubertina
Van Es.

Zij huwde te Meeuwen met
KERFS Joannes Ludovicus °Meeuwen 26.12.1903 +Hasselt 17.12.1970, zoon van
Peter Joseph Kerfs en Maria Rosa Schoofs.
Hun kinderen :
1. Josephus Jacobus °Meeuwen 18.05.1930
2. Wilhelmus Joannes °Meeuwen 17.05.1931
3. Martinus Maria Jacobus °Meeuwen 05.04.1934
4. Maria Louisa Christiana °Meeuwen 18.07.1935
5. Rosa Francisca Hubertina °Meeuwen 06.10.1938
6. Hubertus °Meeuwen 06.10.1938
7. Magdalena Maria Hubertina °Meeuwen 22.12.1948

+Meeuwen 30.01.1970

+Meeuwen 18.10.1938
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GENERATIE VI

1. KERFS Jozef °1930 X ABEN Irma (Lanaken)
Zij hebben een dochter
KERFS Hilde °3.7.1961. Zij huwde met LEt-1YENS Jo

2. KERFS Willy °1931 X MULDERS Christine (Gruitrode) °14.08.1930
Kinderen
1. KERFS Ludo Hubert Joannes °Bree, 06.07.1955
2. KERFS Jean Paul Marcel °Gruitrode 07.06.1959
3. KERFS Marc Jozef Marie Martin °Bree 30.10.1962
4. KERFS Irène Marie-Louise °Bree 03.12.1966
5. KERFS Elly Gerda Josée °Bree 03.08. 1970

3. KERFS Martin (+) X HAEX Helena Maria Catharina (Meeuwen)
°1934 +1970

zij hebben één zoon : KERFS Ivo

4. KERFS Marie-Louise °1935 X Max Leopold (Neerglabbeek) °25.08.1934
(zie ook bij de familie MAX)

Kinderen :
I. HAX Dirk Helène Theo
2. MAX Ludo Maria Jozef
3. MAX Chris Harie Rosa

°Koersel 18.01.1967
°Koerse128.04.1968
°Koersel 17.06.1972

5. KERFS Rosa X MAESEN Jan (Meeuwen) °Meeuwen 04.01.1938
Kinderen :
1. MAESEN Paul Herman °Brugge 27.01.1958
2. MAESEN Lutgart Joanna Louisa °Bree 14.08.1959
3. MAESEN Mark Jozef Maria °Genk 23.11.1960
4. MAESEN Yolanda Martina Wilfr.oGenk 14.05.1963
5. MAESEN Lieve Maria Raymonda °Genk 22.02.1965

7. KERFS Magda X MAES Albert (Peer)
Kinderen :
I. MAES Peter
2. MAES Anna

°10.10.1974
°21.06.1977

GENERATIE V.3. BOSHANS-ROEX

Martinus BOSMANS (Teng vanne Miéle), derde kind van Peter Jacob Bosmans en
Maria Hubertina Van Es. Hij huwde op 25.09.1943 met ROEX Anna Maria °Opoete-
ren 19.06.1910, dochter van Antoon Louis Roex en Anna Maria Mechtildis Roex,
zuster van Jan Roex, zie GENERATIE VI. 1., blz. 23.
Hun kinderen

1. Philomena Maria Louisa °Meeuwen 08.05.1944 +Meeuwen 18.05.1944
°Meeuwen 08.05.1944 +Meeuwen 9.5.1944
°Meeuwen 07:05.1945

2. Mathilda Haria Hubertina
3. Louis Jacobus
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4. Jacobus °Meeuwen 29.06.1946
5. Joannes Martinus Lambertus °Meeuwen 17.09.1947
6. Marcel Christiaan Martinus °Meeuwen 16.03.1949
7. Magdalena Mathilde °Meeuwen 23.04.1951
8. Bertha Maria °Meeuwen 23.04.1951
9. José Maria Brigida °Meeuwen 16.05.1953

10. Henri Ivo Hubert °Meeuwen 07.01.1955

GENERATIE VI

3. BOSMANS Louis X Heleven Irène (Kiewit-Hasselt)

Kinderen
1. Benny °17.05.1970
2. Martine °11.02.1975
3. Nathalie °22.08.1979

4. BOSMANS Jaak X Coolen Mia (Soetebeek-Wijshagen)
Kinderen :
1. Véronique °14.09.1975

5. BOSMANS Jean X NOUWEN Jeanne (Muizendijk-Bree)
Kinderen
1. Arvid °19.09.1975
2. Ine °11.05.1979

6. BOSMANS Marcel X DIRKX Madeleine (Meeuwen)
Kinderen
1. Serge °30.03.1972
2. Mario °24.12.1973

7. BOSMANS Madeleine X BRANDTS pierre (Dorne-Opoeteren)
Kinderen : geen

8. BOSMANS Bertha X EVENS Jean (Meeuwen)
Kinderen
1. Wendy 02.04.1979

9. BOSMANS José X CLIJSTERS Ludo (Opitter)
Kinderen
1. Tim °24.8.1978
2. Ruben °21.11.1980

10. BOSMANS Henri
ongehuwd



Christina Van Es (0 Meeuwen 1866)
Hubertina Van Es (0 Meeuwen 1877)

Frans Van Es (0 Meeuwen 1880) Frans Van Es-Helena Vanbuel
kind : Elisabeth Van Es (Ü Meeuwen 1914)



GENERATIE IV. 3. VAN ES-VANBUEL en afst amme Li ngen
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Frans Martinus Van Es °Meeuwen 21 juni 1880 en overleden te Meeuwen 05.10.1960,
Landbouwer, wonende Luythegge, Meeuwen. Voor zijn huwelijk, en reeds vóór 1910,
werkte Frans Van Es samen met o.a. Jan Buutse, Kuub Vanbaelen en nog een vierde,
in Duitsland. Frans werkte er in een "ijzerfabriek" en werd er gekwetst aan het
oog. Na zijn huwelijk werkte Frans nog als voerman bij zijn zuster Hubertina op
de watermolen.
Hij was ook één van de eerste leden van de veloclub.

Hij huwde te Meeuwen op 14.10.1913 met Maria Helena Vanbuel (Pèèt Kan) °Peer op
21 december 1891, dochter van Jan Willem Vanbuel en Arnoldina Jehoul.

Frans Martinus Van Es overleed te Meeuwen op 5 oktober 1960 en zijn echtgenote
op 24 juli 1974.

JEZU~ ~lAI~!A JOZEF Dil ul!e, lal liJII vcrdiensten noa groter hebben ge·

maakt. Zonder vaar of vrees Î! hij de dood tegemoet

gegaan

Hoe gelukkig zijn zij. die de onzekerheid van de

dood Immer voor ogen houden en altijd bere-id zijn te

sterven. 0111 eeuwig te kunnen herleven daar waar geen

dood meer bestaar.

Bcmludc (·l·hu..:cnoot. met grote liefde hebt gij mi;

altijd omringd en met tedere zorg mij geholpen in mijn

hulpeloosheid tot de laatste dag. Voor dat alles bedank
ik U

Teergeholde kinderen. het leven heeft U van het

vaderhuis Wt'J.!~l·rocp('n. maar hoc graag kwaarnt ~c niet

terug naar het ouderlijk huis. Behoudt jegens elkaar de

onderlinge genegenheid en de herinnering aan al het

goede. dat ge van hieruit hebt meegedragen. Hel gebed

van U allen. v.m klemkinderen en Iamrlu-lcden. 1.al

mijn Ecuwig :'.Im enlIJn met God bespoedigen.

Mijn JCLUS Hnrmhartigheid. (300 d an.(

t

Dit IS r-en vroom aandenken en ecn uunodigtng 101 ge-

heel V(h,r de ZH'I v•.10 lahj.!l·r ~lIJ~II[E}{

Frans Martin VAN ES
Echtgenoot van

Maria Helena V ANBUEL
Lid van SI DriJ.!ul.l Broederschap en andere godvruchttge

aenoorschappeo.

xcborcn ie Meeuwen op 21 juni 1880. en aldaar godvruch-

tig In de Heer overleden op á oktobcr 1960, vour eicn

van de genademuidelen ven onze Moeder Ut: H. Kelk

en de P,llIsc!IJ1-e Zl').~cn

t

Dl' hctrvu nlc everlcdcue werd he rc~uncl een ze
l,c,J::clldl. ouderdom te bereiken. Maar WiH ee-n wiesvl-

valhghcden en \\ cderwaurdrghcdcn heeft dat lange leven

voor he.u met meegebracht r Ais hoofd van hel gezin

had hij ril' voom'n-ende uug: on de 1\\ are laak h.' voor-

zieu in het leven ..onderhoud vun zijn dierbaren cn SJ·

men met moeder wue hiJ bekommerd om de degelijke
opvoedrug van IIJII kmdcrc n. In 1.IJn oude dng vertelde

IlIj ~rJa;.; over heli en 10 liJn woorden klonk er een

rechtmar-ge flerhuc/ door
Gebcel onv cr v acht heeft de laatste kw anl hem aan-

gegrepen. Met op' .11I1'nd geduld heeft hij dl:' laatste strijd

aarurevangen. ZO W.I" dl! ovcrgung naar hel Eeuwiae
l.cvvn hl! God reuder kl.rrhr , maar ook zonder angst

t R.I.P.

Kinderen van het echtpaar Van Es-Vanbuel (zie ook schema onder GENERATIE V en VI
1. Maria Elisa Van Es °Meeuwen 22 augustus 1914

Dochter van Van Es Franciscus Martinus en van Maria Hele-
na Vanbuel.

,.

Wij danken U vall harte om uw kriste-
lijke deelneming in onze diepe rouwen vra·
gen verder ,'rome gebeden voor de dierbare
overledene.

DE FAMILIE.

X DE BACKER Joannes-Michiel °Meeuwen 30.05.1909 +Meeuwen 06.07.1957
Zoon van Lodewijk Alexis De Backer en van Haria Elisa-
beth Hoogmartens.

Kinderen
1. Remy °Meeuwen 03.08.1942



28.

2. Franciscus Renier °Meeuwen 25.01.1944
3. Maria Louisa Albertina °Meeuwen 17.01.1946
4. Magdalena Emma Maria °Meeuwen 15.08.1948
5. Lizette Theodora Maria °Meeuwen 24.10.1950
6. Roger Jaak Christiaan °Meeuwen 29.03.1953
7. Michel Remy °Bree 11.09.1957

DE BACKER Remy X SCHUURMANS Arlette (Neerpelt)
Kinderen :
1. Kurt °05.08.1981

DE BACKER René X SCHILDER}~S Gerda (Lindel-Overpelt)
Kinderen :
1. Pascal °22.09.1973

DE BACKER Mia X PAESEN Jozef (Wauberg-Peer)
Kinderen : geen

DE BACKER Madeleine X VANDERLINDEN René (Opitter)
Kinderen :
1. athalie °18.01.1977
2. Thiery °06.06.1979

DE BACKER Lizette X VANOOSTERHOUT Eugeen (Meeuwen)
Kinderen
1. Ilse
2. Ivan

°20.12.1976
°20.06.1979

DE BACKER Roger X BOONEN Gerda (Kreiel-Bocholt)
Kinderen : geen

DE BACKER Hichel X EMMERS Maria (Lommel-Barrier)
Kinderen : geen

2. VAN ES, Albertina °Meeuwen 11.03.1917
+Meeuwen 03.10.1923

3. VAN ES, Petrus Joannes °Meeuwen 04.02.1919 +Meeuwen 20.09.1969
Zoon van Van Es Franciscus Martinus en van
Maria Helena Vanbuel

X ASSELBERGHS, Maria Dorothea Joanna °Vremde (Antwerpen) 05.07.1927
Kinderen :
1. Veronica Francisca Carolina °Tongeren 24.09.1958 (ongehuwd)

°Koersel 08.05.1962 (ongehuwd)2. Clara Elisabeth Clementina
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4. VAN ES, Theodoor Hendrik Jozef °Meeuwen 17.05.1921
Zoon van Van Es Franciscus Martinus en van
Maria Helena Vanbuel.

X VLIEGEN, Maria Johanna Hendrika °Linde (Peer) 05.04.1926
Kinderen :

François Marie Christiane °Antwerpen 26.12.1950 +Antwerpen 17.01.1951

5. VAN ES, Petrus Jacobus °Meeuwen 07.11.1923
Zoon van Van Es Franciscus Martinus en van Maria
Helena Vanbuel

X VANBAELEN, Maria Barbara Joanna °Meeuwen 17.03.1922
Kinderen
1. Maria Francois Anna °Hasselt 16.03.1948
2. Magda Josephina Johanna °Hasselt 27.08.1950
3. Liliane Monique °Bree 26.04.1958

VAN ES Mia X PLESSERS Jacobus (Meeuwen)
Kinderen
1. petra °15.05.1968

VAN ES Magda X NEYENS Marcel (Meeuwen)
Kinderen
1. Pablo °28.09.1969

VAN ES Liliane X VERMEULEN Jaak (Gruitrode)
Kinderen
1. Mitch °12.03.1982

6. VAN ES,Jozef Joannes Christiaan °Meeuwen 21.04.1926
Zoon van Van Es Franciscus Martinus en
van Maria Helena Vanbuel

X PEETERS, Gertrudis Maria Josephina °Bree 25.06.1927
Kinderen :
1. François Leon Maria
2. Maria Helena Gilberta

°Genk 06.09. 1947
°Herentals 02.07.1953

VAN ES François
Kinderen :

X VANDEPOEL Jeannine (Herentals)

1. Pascal °02.02.1971

VAN ES Marleen X CLOOTS Adolf (Herentals)
Kinderen
- geen
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7. VAN ES, Martinus Jozef °Meeuwen 18.03.1928
Zoon van VAN ES Franciscus Martinus en van
Maria Helena Vanbuel

X AKKERMANS, Philomena Anna Maria °Genk 12.11.1929
Kinderen
1. Jenny
2. Hugo

°Genk-Waterschei 22.01.1953
°Genk-Waterschei 16.01.1954

VAN ES Jenny
Kinderen

X lVENS Theo (Genk)

Geen

VAN ES Hugo X HANNES Fabienne (Mol)
Kinderen
1. Jimmy °05.01.1976

8. VAN ES, Christiaan Jozef °Meeuwen 10.06.1929
Zoon van VAN ES Franciscus Martinus en van Maria Helena
Vanbuel

X CLAES, Alice °Helchteren 02.10.1930
Kinderen
1. Francis °Hasselt 15.11.1951 (ongehuwd)
2. Danny °Hasselt 17.09.1957 (ongehuwd)
3. Eddy °Hasselt 17.09.1957 (ongehuwd)

9. VAN ES, Maria Justina Albertina °Meeuwen 03.10.1930
Dochter van Van Es Franciscus Martinus en van
Maria Helena Vanbuel

X JONCKERS, Leonardus Antoon °Reppel 21.06.1925

Kinderen
1. Linda Paula Maria °11.10.1953

2. Mariette Françine °11.03.1955

VAN ES Linda X SCHOUTEDEN Antoine (Wijshagen)
Kinderen :
1. Anja °25.12.1977

2. Cindy °10.02.1982

VAN ES Mariette X UBEN Jozef (Gruitrode)
1. Mike °27.05.1981
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fI'· lt'ord'l'e .J /, , ·6
/ ,. ETATS PONTIFICAUX.
! / I .1 c.)r\-- f'... .) I
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DIVISIOB· MILITAIRE PLACE de

Dépól de Battulion des Zouaces,

A

FEUILLE D'ENROLEr~ENT
de pOUT deuce ans,

Aujourd'liui Ir ~ 'J '2 u,c«.6~ mille kuit cent /~ r:/~ Ie IIDnll7/tl

j/~u., ?~~~- (zl.de v?~ O?2~r-.
et dr ~ ~ ~ - - I/lid .~~ - ~,..,. ~"ë7
Ie .t-<:..7~ /g''/.I/ a;;allt tIL en dernier lieü son domicile ti ~ _
prooinee Je ~~ condition 1!5~
(t ,;/c udniis ,til seruier d~ S.\lIH<:fl:: cumme simpte soldal dans ie batuillon des ZUltlWes

.'oliliyml/l à srr uir /id2lelltt'l/t pendant deus: allllties et a preter Ir. serment prescric duns les maias
dr. to utorit« competente, presentent à cel efft'! fes doeurneuts ei-après désiqnés, lrquets aya"C e/é

trouvé» t:Il rèql» PI COII{OI'IIIe5 au.x prescriptious du: rèçlement pour les recrues, I/DUS soussiqnés
11011" (/rUUltS udmis urouisoiremrut alL "om du 501ft'uaiH et 1I0US at'OILs promis. alt /Lom du mëme
Souverein, alt s1lSdil' f/~ L:" ~ quil [ouira de totlS les aoanuujes de solde,
iuuss«, hubitlemrnt, suppicmrnt s, récompensrs, et de tout Ce qui es! /ixli pal' la loi dit 7 januier ·185:2

Cl qllt!. passé le temps dr.~allllà., pour lesouelles il a pris service, il P01(1'1'1I (elL cas quü
IIC tui plû; 7JUS de coniinurr ri servir) c/L'1IULILdcr SOIL c07lyd, qui IILi 5erll arcortlee couformûment
lil/X "Î!ljlclllel//s I'n ri qurur,

. Lc /lOl/IJ/IC .P"'CJC-?, t!:,. V~ deelare n'auoil' jamais e.1~[usqu'ici
I'ffyri ou t'.LfJulst! cI~ quetqu« CUI'}J. d'urmc« oue ce suil, cou naissant la peine qui attend celui qui,
I':l.Plllod d'IIH corps srn ro!« de IIIJI/t'eali. ei quil se soumet , ~n outre, sans cxception, alf code et all::!.'
luis tuilitairrs, uil/si '/,I',,".!: niéthod es et ti la discipline qni .0ILI au. 'scront e7Luliaye dan. te lmtuillo«
';!}nlt'IIIC:1I1 sa us exvruuou. ..Ji?:;~",;,;: .. ."7'

..•. ~.
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MINISTER,E DE LA GUER~lE.

I' û

() (,01 C0l-,

d.JCOm]Jt8 avec Ie ru.rnornrrié ; aprèr gue la ua leu.r de UK Cf1~'8 a tl/tl }Jortdt1 d aue 80?1 auoir illui (I dté

pnyi la somme de ~t'--t~ (~'?~ Er'T, ~~'l1l'il deelure at'oi?' ;l1fU~,

TOUtBll81 Autn'l"'1t81 c~rnL/J1 et miliuure» ront inuitce« a iaisser p as ser pour sc reridro d(~11S

$08 f0!Jer! Ie lUIdil ~~ st d l/J.i dormar aide at proteotion C71 aas dM besoin,

/t7~ ,?"~vI --+- ." FaiJ à '/ Ie //; f~tL ~ 18~, .

Sig na ture du Congédie. _ l.o Conuunurlan t r.lU7--....~_'
,._--',.-L(.,.",:LS .~~~~~
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Tot zoveJt e.nkele. ge.ge.ve.Y/..6 oven. de. 6a..m<.lie.!.l Van EJ.J e.n Max (ue. voJtig AA.).

UU:eJtaaJr..dveJttooYI.t ie.deJte. J.Jtamboom le.e.mte.n. Aanvu.U.e.nde. ge.g e.ve.Y/..6e.n indie.n
nodig büjkt, c.oJUte.c;t{.e.!.l, woltde.n in dank aanvaaJr..d.
Ook dank VOOIt de. vele. beJt~dwilüge.n cüe. ane.c.dote.!.l06 doc.ume.YI.tatie. be.zoltgde.n.

Indie.n eJt bij de. be.!.lpltoke.n6am..i.üe.!.l"moe.dige." a6J.Jtammwnge.n ujn die. hun ge.-

ne.alogie. nu veJtdeJt wille.n uitbouwe.n dan vinde.n ze. we.lüc.ht nog aankno~ngJ.J-
puYI.te.n 06 alle.!.lUY/..6toc.h voldoe.nde. J.Jt06 tot zoe.ke.n in de. opge.ge.ve.n bltonne.n
e.n liteJtatuUltÜjJ.Jt. Ve.ze. üjJ.Jt ve.JtJ.Jc.he.e.n in voJtig nummeJt, nà de. J.Jtamboom
van Max, ue. p. 41.

Ee.n volge.nde. 6a..m<.lie.die. aan bod zal kome.n ..i.J.Jde. 6a..m<.lie.BOSMANS, waaJtvan ho-
geJt 1te.e.dJ.J e.nke.le.n veJtme.ld weJtde.n. Met deze. J.Jtam kome.n we. teJte.c.ht in e.e.n ze.eJt

vltuc.htbaJte. MOLENAARS6a..m<.lie..

Gode.üe.ve. GEERKENS
apJtil 1982

PUBLICATIES

De volgende publicaties z~Jn verkrijgbaar langs de Geschied- en
Heemkundige Kring de Reengenoten :

1. Tijdschrift "De Reengenoten" Jaargang (2 nummers) 200 F

2. Tijdschrift "De Reengenoten" Jaargang 2 (2 nummers) 200 F

3. 100 Jaar Vrij Katholiek Onderwijs te Meeuwen (geïllus- 100 F
treerd met foto's)

4. Fotokalender 1980 100 F

5. Fotokalender 1981 100 F

6. Fotokalender 1982 100 F

Te bestellen bij Quiri SCHROOTEN
Weg naar Bree 58

3578 MEEUWEN-GRUITRODE tel. 011/463237



DE F.AMILIE rAX
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l
H i" 1: o0" (/ I' ; i I'l l> ft n ~(ti io ('"

..

'! Maria Digna MAX
weduwe in 1st< huwelijk van Jan ACHTEN

-1 in 2'· hu welrjk van

·1

J. M. J.
JEZUS MARIA JOZEF!

IIID \'0011 DE ZIEL Y..vx Z:\L1GEO

DEN HEER

prETB?. JAN MAX

_L
I

Oud Pauselijk Zouzaf.
Vereerd met 't Paus~liJk EerMeeken

ru.iu 35 j aar ""'rkzaalll !.ij de fll'llia
111:: :'11I.l:l:::; I t' .\lat'!"'I':\'I,.
;:1':)1)1'1'11 I.' .\11'1'11\\"'11 dl'1! ,!j~ ~t'l'-
1"lltllIT I SJr1 j'l1 J..!'tt.!\I'llc'llIig- 11\1'1'-

1I'Ikll Ic' ,\1.11':-01'\('1, d"11 .,.) 'LI;!!"

1925, ""'l"zi"11 "':111 d,' !a:<l~I,' 11.
~.Il·I".IIIII·lllt·1l d.'I' ~1:'I·\·I·IHI!~Il.

JACOBUS HOOGMARTE S
!'U"[IIH ril t r \I,~II"''''' d,'" !,l .••• {'dil n a ri T~J:•. ('n 1,/"0'0'
~I I.,,.,.,,,'hl,., ",', ,'/,' :1'11 ./,-" 9 .\11' ,'11/11('" I!JU:', """,..
:'C!II (all .t c IJI/ .• ",'T/U/H',Ilt..'11.

«!Je rloorl is heter da n oen bitter leven. ('n
de eeuwlee rust heter dan ccne voortdurcn.I«
zle};('1 ijld},'id.»

tlO Xlaria ! Gij waart mijne sterkte in mijne
zwakheden, m i.Jn troost in 111 ij ne i [jdcnsu re n.
mijne toevlucht in mijnc ziekte, tha ns 7.ijl gij
de hoop mijner zaligheid.»

«Die in d rucl'licid zaaien zullen in blijd-
schap maaien. 0 Heer, na hel onweder geert
gij stilte en na lijden, verblijden .. , Hcor , mijn
~ctreur hebt gij in vrcugdcgcjuicu vcran-
dcrd , »

«Vaartwcl dus.mijn kind en dierbare hlocd-
ve rwa utën c hcclroe ît u niet gelijk degenen die
~(Wnl' ho(,], hebben. Wij zullen elkander eens
wc.lc rzicn . »

Zocte norren van Jcsus en xtarta wee-st mijne toe-
vlucht. \.30UdD~. UIL)

'1'1'1111\\' ;1<111 (iud. \1'1'\ uh l-: d,' ;,1"-
g'·:-.IIIl'\ ,'111' :-.1",'lIs zij Ilt' (:IIl'Ï=,1c l ij 1\1!
,,1;"111<-11: \",'rklo-.'I" ;""1 z ij n» 11,·,'1"-
~I"II dit'ndl' IIiJ ".'ZI' 1-!'",·I!'II'I'IIII.' !'Ililit
:~~I j.II"'11 1111'1 "1'11 zl'ldzallll' ":"111'-
;:"1111"101, in :II"'~ hun wr-lz i]n /",11,'1'-
I i~t'll' "': ruiuz.r.u» .i'·!:'·J1~ j",iI'r"t'I1,
~"!1ljjtl h i] dl' ;11'111111;: 111 vrirru!-
~('11.11' va u ull.-u. tik 111'111 1\"1111"11.

1)1' é='wtl/' f ~lId zi I t1t'll II"IIJ\\'t'Il

di"lIaal' ;:cnaolk ,'1\ ~,'II,'nJ;,' 1"'111
111'1 1/11111 Z.i.illl':· \"'1.' dl'II~lkll ~

,\lijn ,ll'ZIl~ !o:lI'II,lIarllglld" :WiI oI.all

Z.,,'I l larl v.u: .\I:rl'i". \\",','~ m ij n lu-il
.ruu d. all. De rlpchll~e uttvaartruenst 7.01geschreden op F

\\'(lcnsd~lg Hl xovcuiuer HlO2.

• ",... • ~~._ "J

zie GENERATIE VI blz. 22 zie GENERATIE VI blz. 22

;l=:zus + ,MARIA. + ;êJZE.F"

Bid rOOi' de z iel 1:C//1 z aliqer
JAN MATHIJS MAX

f'chtg~n0ut .•an

iHi]!HlJJtA ~Bn].'lll
}\~'·~TE!.-OnG,o\~!:;:l

LIü DEr. SOEkE:"'{j Lüe 'A:" ~lEEl,"r~
.!·1.01'c?r/ /1'. steeu u en, d~" s: 6t?~/5[ 18:t9, ald~d'1· .

..,:':Jtlrl'U('II[''J. "l/tJ,' z iei. !:U/I rie tnat ...t e IJ/I. Sa' 1'0-
·"e;,'el,. Ol erte.to, (ie" :.'.'.U~el·11k9.-.

~oHefr, Jh. llcl, den lu!'\ter ".10 uw hui, bemlnr). en
.Je- helJlë€ ]ll.wL.:-:, 'waar U\, e ver-hevene tJeiligJa~id
'\\ ()~.'JJt., , cP.... XX v. è. \
,..HIJ \\ a ... ~en eenvoudic en oprecht n.an. \ fre ' it-
Ulln, er, \\ eeh: nf q)11 het h'\\·flfHI. (J(.). l. 1.,
, ?~nJln,ie t-('t,l,:('~I(:üt'·. nu .I.ijt ~ï v..el 1,I=:<irc-erd.
d~~~r ,e.el1111éHlI, ;r;1I I,.. U \\ ederzren. d~n zal uw :,,:I't
l.dJt,e :lJJn en JIItlllûr.d /'til u t:\\ C \Teut-!ot: ontnemen.

En ~ij mijne 7.-,nen . j·(>\\'nan de he~'~~':l~~\~~~.~~.~
,e-~-:--; en .\~~l'l,:lt~ de' lê~ u~\·er'.:Il(,~Jel· niet. (~pr. YJ. 20.1

. B •..le.1,~.'\'\drJt(,fl PI1 v rre-nrren '\\'t"E-S1 n)ljrl~r tndacn-
.:g. '\l"'r],lH:lit u "'01- dt: rust lnljn-:r ZIel te )'Iddc'n,

,He was U\\· hind. (I ~f[H·ia.toon dat ~ij zj~7JI/nl~~~:'1)
11J1;.." (H, AU .'

:'\lljn Jezu~ J,lflrlllllertlgheid. _ (1/)(1d. R~,I

o Jlerlllh~J'tlgt' Jezu~. \t'rJt'f'n j)PJn de peu\\'illt- ru•...t
C' lw·t:fJ en ï (JuéH1rageoeJ.1 nn,'

De I'le';l1llge UI\\ aart zr.ljlanl- hebt-en Ie ~eeu\\ en
"en !t:Al'l'Il h,P7, ullllwlrIJegen. - ..

R. I. P.

zLe GENERATIE VI blz. 22 en 35------------------------------
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Oorlogsslachloffers
1914

3

M •••• IA! JOl!!,F IJezus!
.t,
I

Ter snliçrr gedflchlp.nis Vatl

HENDRIK PAESEN
SOLDAAT VAN HET 1,4. LINIEIUGIMENT

yl'l,Ort'11 t" Wjshogp.1J dpn 15 Februari 11193,
t/nnddiJk gpluoplSI lp Stuyvl'kp1lSkerkp. dp"
I;? J ani 19/5. 1''' gfl'lv"uchtig ooerlräen in
hr; hospitan: lp 4di1Jkn'ke äen 2 Juli /9/5.

Toen 1111 zijne ~el1er~e ouders en rarmuererten
ver-net. zijne vrren.ren en k eu n! en, die om zijn
ve-r-trek Wt!t!II.tt:'II. In 't \'()nl'tIlJ~Hall gl'ot'Ilt", spra«
lil) uun woordt'Il van troost to- ti "'licllt I~ V11clll .-
1.t'~de 1111en .ran « Voor ~o". Autaar en va.iertand »

Wanneer men met zulke gevoelens hezleld ten
strtnte tr-ekt. moet men filet nevrees.t ziJD voor den
.ioo.r. en mag men ze~~t'I; dat non .nen moeu he-
tcroo nt en dat tie op clJl'lsleliJke wijze aanvaarde
.10011dt!n~olclaat lJellJell Zijner ziel verzekert.

Uh:~'rhAreOUtlt~I'S, I.ropders.zu:-;.tt-'rs, nloe.tver wan-
teil en \Tiendell. uwe dI'Ot-'rJlt'ld is groot, doch ge-
uennt .tat .te scheuuu« \'HO korren duur z.al ztjn, en
.iat giJ u allen te zarnen in IlIiJII g~lul( zult verueu-
~ell. f;pP.ft tHlj <:tls he\\'ilS UWf"1' IIt~rde gpene tranen,
ma ar wel ger.e.ren, IIHllèll soms tlog eenlge vle k op
nuju e /.Iel I·drel.tp. Bidt UIII, Uit lidtIe voor mlj, voor
mijnt: gesneuver.re lHahl<el'S en voor de .iappereu
.1Ie nu nog stru.teu voor 0001, autaar en vanertaud.

ueiuo /Jart call resus, it: heh betrouwen up U.
(.11]', .taçen aJlaat.)

Zoet t t u rt: varl starca, U"~f':o! miine toeotuent.
( "", äaçen a1taat.)

tt eitice ioser. patroon can tsetuié bid eoor ons,
R. I. P_

2

7

1

4

6

8

1918

5

JEZUS, JOZEflMARIA,
+

Bid voor de ziel van Zaliger

Petrus Johannes H A EX
OUD·STRI.TDER

~clJoren te Meeuwen den 1~ Ap"iltS91 en aldaar
everleden den 20 December J!)JO, voorzieu van de
laatste HH. Sacramenten.

Na kloekmoedip g edureude vier jnreu en een
half p'cl(>d~n eu ~t'!o.lre41t'1I te hebbeu tol verdedi-
J.!iug \';IU zi n dierbarn- Vnder-krud , hnd hij wel is
waar nog hel geluk gehad in de armen van zijn
teerbe m iude moeder te mogen terug komen, doda
lreluas ! :lr'gemarteld en geknakt iu zijne f!e1.oud-
heid, ZOu dat hel vervullen van zijo plicht hem
toch uog den dood heeft gekost; een oubarmhar-
ti~e slepende ziekte het"rt hem; ceuig kind als hij
wns, nu voor altijd aan 's moeders liefde ontrukt.

I) r-hr istene moeder, van alle smnrteu, z~1
CaqL ,Men.·ier, is de uwe wel lir-ht de eerbied-
waardigste ; wij z ie n U in rouw naast de .Muedel
van Smarten aal! deu voet van het kruis.

God guf , God nain : gelijk het deo Heer be-
h:l;lgd heeft. i~hel gesehied. de Haam des Heereu
lij g-_prezell. (.Iob 121)

God heef't he m beproefd duor het lijden 31s hd
gouu door hel vuur c:1I heert hem als een zeer aan-
J.!t~II:lHleof'Ieruude aangenomen. (~·ijsh. J. 6.)

liet lijdeu van dezen tijd is ,';111 geen gewir-ht
tt"gt'IlO\'er de toekomstige heer+ijkheid die in ons
~e"penhaard ""I worden, (Roru. Sl.

Vuurwel. lieve moeder, wij xullen mulkunder-
wederxieu, intusschen denk :1:Hl mij, en gij ook
mijne vrienden. dat gij mij bijslaat in uwe gehe·
den \'001' mij lol God.

IJ. Hort van Jesus, ik vertrouw op U. 300,1.:1.

Siut·~I"l'Iiuus drukkerij .Iau EYC!(E:\S, Peer.

10

9
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OUDSTRIJDERS 1914-1918

In het eerste nummer van de tweede jaargang publiceerden wij een foto van
Meeuwense oudstrijders uit de Eerste Wereldoorlog. Het was te verwachten
dat daarop veel reacties zouden komen.

-Allereerst waren er enkele lezers die de door ons niet geïdentificeerde nr. 14
onmiddellijk herkenden als "Zjang Kerfs". Tijdens een telefoongesprek met de
familie Vandael -Schrooten in Antwerpen werd dit bevestigd. De ontbrekende ge-
gegevens vindt U beneden op deze bladzijde.

- Vervolgens merkten sommige lezers terecht op, dat op de foto heel wat oud-
strijders ontbreken. Tot die "afwezigen" behoren vanzelfsprekend de gesneu-
velden (en enkele andere oorlogsslachtoffers), waarover U verder in deze af-
levering meer verneemt. Dank zij veelopsporingswerk zijn wij er uiteindelijk
in geslaagdfoto's van de moedige dorpsgenoten terug te vinden. De andere ont-
brekende oudstrijders komen in een van de volgende afleveringen aan bod. Wij
moeten eerst nog gegevens verzamelen en foto's proberen te vinden.

- Het kan de lezers niet ontgaan zijn, dat in de vorige aflevering enkele gege-
vens ontbraken. Hier volgt de aanvulling:

25. SCHEPERS, Joannes Martinus
°Meeuwen 25 juli 1884

29. EVENS, Jan Mathijs
Plaats en datum van overlijden niet bekend.

- Voorts moeten wij nog een rechtzetting doen in verband met nr. 36. De juiste
gegevens vindt U beneden op deze bladzijde.

- Tenslotte moeten wij U nog meedelen, dat Henricus Tielens (nr. lB) op 14 mei
19B2 te Sint-Truiden op bijna BB-jarige leeftijd is overleden.

14. SCHROOTEN, Petrus Joannes
°Meeuwen 2 mei 1893
X Maria Hollanders

Zjang Kerfs
LEEFT NOG

36. EVENS, Jan Renier
°Meeuwen 16 juli 1895
+Hasselt 6 maart 1981
X Maria Moyens (Neerheylissem)

Zjang vanne Zèikswèrm

OORLOGSSLACHTOFFERS 1914-1918

J. EVENS, Jan Michiel Geel Aagte
Zoon van Lambertus Evens en Catharina Bon-
gaerts (10de linieregiment, stamnummer on-
bekend)
°Meeuwen 10 september 1889
+Gesneuveld en begraven te Bonnines (Namen) 22/23 augustus 1914.



2. PAESEN, Maria Henricus
Zoon van Jacobus Paesen en Lucia Geuns
(llde linieregiment, stamnummer onbe-
kend)
°Wijshagen 16 februari 1893
+Gevallen te Stuyvekenskerke 12 juni 1915
Overleden te Adinkerke 2 juli 1915
Begraven te Adinkerke

3. SOONS, Jan Mathijs
Zoon van Jacobus Soons en Maria Elisabeth
Dreesen. (llde linieregiment, stamnummer
57797)
°Meeuwen 26 september 1890
+Gesneuveld aan de Ijzer 24 Jun1 1916
Begraven te Adinkerke

4. VERDONCK, Henricus Augustinus
Zoon van Joannes Verdonck en Elisabeth
Reyners.
°Meeuwen 28 augustus 1896
+Gefusilleerd te Hasselt 12 augustus 1916.
Begraven te Zonhoven.

5. SCHILDERMANS, Theodoor Joseph
Zoon van Petrus Henricus Schildermans en
Joanna Théresia Vanderhoydonck.
(16de linieregiment, stamnummer onbekend).
°Peer 25 october 1894
+Gesneuveld tussen Passendale en Moorslede
28 september 1918.
Begraven te St.Jan (Ieper) (?)

40.

Hèinke van Ku~b Wilkens

Soonske vanne Bèrehèij

Hariej vanne Wèèf

Zjef vanne Sjiller

6. COLAERS, Petrus Jacobus Zjaak van Bartel (Essers)
Zoon van Bartholomeus Colaers en Catharina
PIessers. Vrijwilliger. (11de linieregi-
ment, stamnummer 58967).
°Meeuwen 6 april 1893
+Gesneuveld te Staden 29 september 1918.
Begraven te Houthulst.

7. VLIEGEN, Jan Theodoor
Zoon van Peter Antoon Vliegen en Johanna
Vliegen. Gehuwd met Maria Helena Hilven
(Lién vanne Sjrierer) (10de linieregiment,
stamnummer 55477)
°Meeuwen 12 april 1886
+Gevallen voor Thorhout 15 october 1918.
Overleden te Beveren 16 october 1918.
Begraven te Beveren.

Janneke van Tu~n van Narke
uut de hèij



8. MARTENS, Jan Mathijs
Zoon van Arnoldus Martens en Maria Anna
Janssen. (llde linieregiment, stamnummer
58268)
°Meeuwen I maart 1891
+Cesneuveld te Lendebeke 16 october 1918
Begraven te Zonnebeke.

9. LOOS, Pieter Jan
Zoon van Joannes Vandael.
Gehuwd met Maria Catharina Raemen (Kaat
Sprengers)
(Linieregiment en stamnummer niet bekend)
oCruitrode 3 october 1885.
+Luik 5 februari 1919
Begraven te Meeuwen

la. HAEX, Petrus Joannes
Zoon van Henricus Haex en Catharina Evens
(Linieregiment en stamnummer niet bekend)
°Meeuwen 13 april 1891
+Meeuwen 20 december 1919
Begraven te Meeuwen
(Foto : zie vorige aflevering)

41.

Ties Kliémet(j)es

piér Vandael

Zjang van Trien Piéres

Zoals U kunt lezen, ontbreken nog enkele administratieve gegevens.
Wanneer iemand ons die gegevens kan bezorgen, zullen we ze volgende keer
publiceren. Doch meer dan die erg zakelijke gegevens interesseert ons b.v.
een korte beschrijving van de omstandigheden waarin deze soldaten gesneu-
veld zijn, kaarten en brieven van het front, een foto van de begraafplaats.

Onze volgende aflevering willen wij wijden aan de weggevoerden van 29 novem-
ber 1916 (Wijchmaal). Wij zoeken daarover o.a. :

- mensen die ons de weerslag van deze gebeurtenis in Meeuwen kunnen vertel-
len;

- foto's van de weggevoerden (alleen of met familieleden);

- doodsprentjes;

- plaats waar ze naar toe gevoerd werden, datum van terugkeer, enz ...

Misschien een tip voor de vakantie : bezoek eens het graf van gesneuvelde
dorpsgenoten, die het zinvol vonden te sterven voor het vaderland. Zeven
van hen liggen begraven in de streek tussen en rond Veurne-Poperinge-Menen-
Ieper-Kortrijk-Roeselare-Diksmuide-Nieuwpoort.

Jean BOSMANS en Jef KERFS
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WIJ DANKEN I I I

- de familie VAN ES voor de medewerking bij het opstellen van de korte genealo-
gie van de familie Van Es;

- de heer Guido CREEMERS voor zijn brief in verband met de Sint-Maartensvuren;
- de heren Joannes NIESEN en Louis BOSMANS voor het renoveren van enkele weg-

en veldkruisen;
- E.H. THOELEN voor ZlJn toestemming om een werkbezoek te brengen aan de pa-

rochiekerk van Neeuwen;
- de heer Henri BOMANS-REYNDERS voor enkele oude foto's;
- de heer Leopold FEYEN voor een doodsprentje met foto van Jan Mathijs Soons;
- de heer Jaak JANSSEN voor een groepsfoto van Verminkten en Invalieden uit de

Eerste Wereldoorlog;
- de heer Jozef JANSSEN voor een oud liedjesboek van de school;
- de familie EERLINGEN-VANHERCK voor een oude akte en doodsprentjes;
- de heer Maurice GOYENS (Hasselt) voor foto's in verband met het gouden pries-

terjubileum van E.H. Pastoor Claes;
- de heer Leon MEERMANS (Genk) voor fotocopies van oude documenten;
- de heer Jan SCHRiJVERS (Hamant) voor een gesprek en voor foto's uit de

Eerste Wereldoorlog;
- de heer Henri KNEVELS voor oorlogsfotó's van ZlJn vader Arnoldus Knevels;
- de heer Jozef EVENS voor oude documenten, foto's, doodsprentjes en schiet-

brevet van Jan Michiel Evens;
- de familie VANDAEL:-SCHROOTEN (Antwerpen) voor inlichtingen over Joannes

Schrooten;
- de heer Martinus BLOEMEN (Houthalen) voor een familieportret en voor zlJn

hulp bij het identificeren van een klasfoto van 1899;
- E.H. VANDEVELDE voor een exemplaar van de kaart van de gemeente Meeuwen uit-

gegeven door het A.C.W.;
- mevrouw KERFS-BOSMANS voor foto's van de families Van Es en Bosmans;
- mevrouw Elisabeth SCHOOVAERTS (Bree) voor foto's van haar ouders;
- de heer Martinus HOUBEN voor doodsprentjes;
- de heer Christ VERHEYEN voor fotocopie van een akte en voor een vondstmel-

ding;
- de familie DINGENEN-SWINNEN (Plockroy) voor een vondstmelding en fotocopie

van een artikel over de vondst;
- de heer Michel VANDIJCK, gemeentesecretaris, voor zijn hulp bij het raadple-

gen van het gemeentearchief;
de heer SCHEPERS-CLEEREN Louis voor enkele anecdoten ln het dialect, voor
oude akten en foto's;

- mevrouw BROEKX-PLESSERS voor oude spijskaarten;
- de familie DREESEN-BO~~S en familie ROEX-DREESEN voor foto's van Henri en

Christ Dreesen;
de heer Jaak VROLYKX voor een foto van zijn grootmoeder Christina Van Es;

- de Heer Alfons CLAES (Heusden) voor devotieprentjes en verband met godslas-
tering;
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- Pater Alex COENEN (Sint-Truiden) voor z~Jn schrijven nopens de Hoeseltse
"Broederschap tot voorkoming van godslastering";

- mevrouw MAGGEN-BLOEMEN voor een oude foto;
- de familie VLIEGEN-SCHOOFS voor inlichtingen over Hendrik Vliegen (wegge-

voerde) en voor een foto van hun zoon-priester;
- de families JANSSEN-CUPPENS, HOYDONCKX-WILLEMS, GEUSSENS-NIESEN, GEUSSENS-

SOONS, SYMONS-RUYTERS, WEYTJENS-EERDEKENS voor doodsprentjes;
- de heer STOOP (Nederland) voor biografische gegevens aangaande Meeuwen;
- de heer Bartel CUYPERS (Wijchmaal) voor een foto, herinneringsprentjes van

eremissen en missie;
- de heer Louis PALMERS voor fotocopies van doodsprentjes;
- de heer Jaak BONHOMME (Peer) voor een gesprek en fotocopie van een oorlogs-

document;
- de heer Martinus BOS~~S voor een molenboek van 1890 en foto van z~Jn ouders;
- de familie GEERS-BLOEMEN voor doodsprentjes en oorlogsfoto's;
- de familie CUPERS-KNEVELS voor foto's van het graf van Henricus Paesen (be-

graven te Adinkerke);
- mevrouw MEERMANS-MOORS voor doodsprentjes en inzage van oude drukwerken;
- mevrouw PAESEN-COLAERS voor doodsprentjes en haar hulp bij het identificeren

van oude foto's;
- de familie VANDYCK voor een exemplaar van het oorlogsdagboek van Jan Vandijck;
- mejuffrouw Miena SCHRIJVERS voor haar hulp bij het identificeren van oude fo-

to's;
- de neer Henri REYNERS voor fotocopie van kranteartikel over Henri Verdonck

en doodsprentje van Mathieu Verdonck;

- al degenen die w~J mochten hebben vergeten.



HEEMKRING liD E REE N GEN 0 T E N" MEEUWEN

ADRESSENLI JST

VOORZITTER

BOSMANS Jean Beemdstraat 77
3578 MEEUWEN-GRUITRODE

Tel. 011/463620

SECRETARIS

SCHROOTEN Quiri Weg op Bree 58
3578 MEEUWEN-GRUITRODE

Tel. 011/463237

PENNINGMEESTER

KERFS Jef Gruitroderbaan 30
3578 MEEUWE -GRUITRODE

Tel. 011/462757 '

KERNLEVEN

BAUDUIN Robert Verlorenstraat 2
3578 MEEUWEN-GRUITRODE

Tel. 011/854179

CLAES André Boogstraat 16
3578 MEEUWEN-GRUITRODE

Tel. 011/464703

GEERKENS Godelieve Zouwstraat 17
3600 GENK

Tel. 011/353434

JAENEN Thomas Hoekstraat 10
3578 MEEUWEN-GRUITRODE

KERFS Jozef Arkstraat 100
3760 LANAKEN

Tel. 011/714771

LEYSSEN Jan Broekkantstraat 17
3578 MEEUWEN-GRUITRODE

Tel. 011/464850

QUIRYNEN Dirk Weg naar Ellikom 45
3578 MEEUWEN-GRUITRODE

Tel. 011/464188

TAENS Jaak Elzenstraat 13
3578 MEE UWEN-GRUIT RODE

Tel. 011/464757

VAESEN Jaak Abelenstraat 31
3500 HASSELT

Tel. 011/270J59

Hoekstraat 3
3578 MEEUWEN-GRUITRODE

Tel. 01J/463109VLIEGEN Hartin
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Etienne SCHROOTEN

ABONNEMENT
- Voor abonnees die op het grondgebied van de parochie Meeuwen wonen bedraagt

de abonnementsprijs 150 F (twee nummers). Het tijdschrift wordt aan hUis be-
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