VII.C.13.

DE MOLENS

Voor de oprichting van een stenen windmolen (perceel 403) op het
Molenveld tussen Beling en Bruksken, werd op 17 juli 1817 (01) een
aanvraag op het gemeentehuis gedaan. Ze diende voor het malen van
tarwe en granen en werd "Moulin de Brusthem" genoemd.
Ze was het bezit van Lambert Monville, toen ook eigenaar van de
nabijgelegen watergraanmolen. Bij een stenen windmolen draaide
alleen de molenkap met de wieken in de windrichting. In 1851 werd
ze buiten gebruik gesteld en in 1854 afgebroken. Er zijn geen resten
meer.
In 1842 schreef men in het kadaster: "Twee beeken, genaemd de
Molenbeek en de Hoogbeek, in welke haere grondgebied doorloopen,
en beide hunner oorsprong in andere gemeenten hebben, en die alhier
door
verscheidene
kleine
fonteynen
gevoed
zijnde,
twee
watergraenmolens in beweging brengen".
-de "Bovenste Molen" stond dicht bij de Luikersteenweg en naast
de Molenbeek in de Beling: een bovenslagmolen en bestemd voor alle
granen.
Na Willem Tesseur kwam Frans Vanschoelandt (02) in 1829 op de molen
wonen. Frans was reeds in 1826 ingeschreven als molenaarsknecht.
Op 14 juni 1840 verhuisde het gezin met de zes kinderen naar
Tessenderlo. In de registers staat vermeld dat hij molenaar was
op de molens van Monville. Waarschijnlijk was hij zowel pachter
van de watergraan- als van de windmolen.
Op 16 maart 1841 vestigde Paul Vandewijer (03) afkomstig van Te
Tessenderlo zich op de watermolen. In 1836 was hij cijnskiezer te
Brustem met de vermelding "molenaar". Bediende hij toen ook de
windmolen? Op 14 maart 1851 vertrok het molenaarsgezin naar
Straten in Bevingen. Ze werden opgevolgd door Louis Koninckx en
zijn echtgenote Marie-Barbe-Josephine Rutten (04), die sedert 12
maart 1850 op de Luikersteenweg 43 woonden. Hij werd geholpen door
zijn jongste zoon Jan-Lodewijk-Amand, die op 20.02.1895 huwde met
Maria-Catharina-Wilhemina Mignolet. Hij stond in 1903 ingeschreven
als molenaar op Bruxkens.
Stroomopwaarts was een afwatering gegraven, die eens voorbij de
molen haar water weer naar de beek liet lopen. Het was een
debietregelaar. Op honderd meter voor het waterrad was er ook aan
de kant van de molen een vijver.
In 1864 werd Henri-Jacques Vigoureux, schoonzoon van Lambert
Monville, de eigenaar. Hij liet op 11 nov. 1864 een stoommachine
plaatsen en een ketel. Deze "machine à vapeur" had een sterkte van
9 pk. Daar de molen 182 m van de publieke weg lag, dacht de
gemeenteraad dat het plaatsen van deze stoommachine zonder gevaar
kon geschieden. In 1875 werd het waterwiel hernieuwd. Maar in 1877
brak men de watermolen af en werd het waterrad verkocht. De muur
waartegen de molen was gebouwd staat er nog.

De familie Schellis verliet “De Zwik” op de Tongersesteenweg en
wisselde met de familie Koninnckx, die op de “Bovenste Molen”
woonde.
De andere watergraanmolen, de "Onderste Molen", lag langs de
Hoogbeek aan de Stenenbrugstraat, de latere Geelstraat. Ze werd
sedert de Franse tijd uitgebaat door Jean-Leonard Coelmont en
Maria-Anna Lelièvre, dochter van molenaar Hubert Lelièvre en
Johanna Lammens.
Jean-Leonard moet een verbitterd man geweest zijn in 1814. Hij had
achttien jaar aan het hoofd van de gemeente gestaan als "maire"
en hierdoor waarschijnlijk zijn eigen bedrijf en de molen van zijn
schoonmoeder wat verwaarloosd. Ondank en volkswoede was zijn loon
omdat hij de verorderingen van de bezetter in het dorp wat te strikt
had doen naleven en als collaborateur bestempeld werd.
Vanaf de Belgische onafhankelijkheid in 1830 was Jean-Leonard, toen
54 jaar oud, niet meer actief betrokken bij de gemeentepolitiek.
Hij baatte verder de watermolen en een landbouwbedrijf langs de
beek uit, samen met drie van zijn vier zonen: August-Guillaume,
Charles-Louis en Joannes-Theodore (x 26.11.1885 Melania Thijs).
De vierde zoon Joseph was priester geworden. Een vijfde zoon,
Jean-Leonard jr. overleed op 25 febr. 1813, vijf jaar oud. Daarnaast
had hij nog vier dochters: Marie-Catharine, Maria-Theresia,
Marie-Anne +1834 en Maria-Alexandrine (x1847 Désiré-Florent
Moulin).
Daar deze graanmolen eigendom was van het Weldadigheidsbureau moest
er op 06 dec. 1833, in de aanwezigheid van twee geloofwaardige
getuigen, Petrus Vandionant, politiecommissaris te St-Truiden en
Joannes Swennen, een akte opgesteld worden in het kantoor van
notaris Joseph-Christian Van Ham:
"Jean-Leonard Coelmont, zijn echtgenote Maria-Anna Lelièvre en zijn
kinderen: 1.Joseph, pastoor te Rijckel woonachtig; 2.Auguste;
3.Charles; 4.Joannes; 5.Catharine; 6.Theresia, evenals
het minderjarig kind van Angeline (05) Coelmont, vrouw van Florent
Dumoulin, woonachtig te Landen, erkennen dat de 17a 14 ca, waerop
een pachthof met graenmolen gestaen te Brusthem, op het dorp Sectie
A nr.387 en 389, palende gezegden Jean-Leonard Coelmont met zijnen
hof en weijde, aende gemeente Brusthem, aende Kleijnbeek en aen
den weg genaemt Steenebrug straet leijdende naer Borgloon".
In het voordeel van "den ermen" van Brustem vernieuwde hij "den
akte van den 16 october 1741 verleden voor de schepenen van Brusthem,
inhoudende erfbegeving door gezegde armen ten profijt van Joseph
Lelièvre, overledenen grootvader van voornoemde echtgenoote
Coelmont, van zekeren grond aen maethoudende 15 vierkante roeden,
46 vierkante ellen, bestaende in misthof en poterij, bebouwd met
huijs, stallingen, schuur en molen, gelegen te meergezegd Brusthem,
reengenoten de voornoemde echtgenooten Coelmont met weijde en hof,
de gemeente Brusthem, de kleijne beek en de Steenbrugstraet
leijdende naer Borgloon, mits eenen jaerlijkschen erfpacht van 62
schepels 64 maetjes rogge, 's jaers vervallende den 30 november,
welken erfpacht de komparanten beloven en zich verpligten jaerlijks
exactelijk op zijnen vervaldag te zullen blijven dienen tot de
aflossing toe, met verpanding op en nieuw, voor zooveel noodig,
van het hier omschrevene goed.

Alzoo door den ondergeteekenden notaris in naem van de heeren
bestuurders van het armbestuur aengenoomen. Gedaen te Sint-Trijen
ten kantore van mij notaris heden 6 dec 1833" (06).
Uit deze akte blijkt dat Jean-Leonard naast het "pachthof met
graenmolen" dat hij huurde van het Bureau van Weldadigheid, ook
nog een "hof met weijde" in eigendom bezat in de nabijheid van de
molen.
De dag voordien, op 05 dec. 1833 had Jean-Leonard en zijn broer
Joseph-Renier Coelmont, ook bij notaris Joseph-Christian Van Ham
een akte afgesloten waarbij ze zichzelf verklaarden als
schuldenaars van een rente ten behoeve van het armengesticht van
Brustem:
"eenen jaerlijksche en altijddurende rente van 78 liters 36
centiliters, verbeeldende drij vaten oud Sint-Truidensche maet
rogge, betaelbaer met 4 franken, 15 centiemen, 's jaers verschijnende den 30 november en bepand op eene weide groot enen
hectaer, 24a, 33ca, gelegen te Brusthem op het Distelbroek, kadaster
sektie A, nrs.394a, 394b en 393 palende het hiervorens Seminarie
van Sint-Truiden, de kinderen Warnots, de heer Karel
de Pitteurs Hiegaerts, de weduwe Hendrik Lintermans (07) en de weg
tegen de Beek".
Deze notarisakte werd niet in 1833 opgesteld maar denkelijk pas
na 1857 (overlijdingsjaar van Hendrik Lintermans) en vermoedelijk
voor 1862 (overlijden van Karel de Pitteurs-Hiegaerts). Werden
sommige gegevens achteraf bijgevoegd?
Op 10 juli 1847 werd een plan van de "Moulin Coelmont" getekend
door landmeter Lambert uit Tongeren. We merken dat hij de
Melsterbeek toen "La Melzenbeek" noemde en dat de Hoogbeek tot
voorbij de molen evenwijdig liep. Juist voor de "Steenbrug" had
de samenloop plaats. De Beekkantweg liep tot daar links van de
Hoogbeek en voorbij de Steenbrug, rechts van de Melsterbeek.
Het molenhuis was U-vormig, met de voorgevel langs de binnenzijde.
Langs de beek en dicht bij de brug stond een afzonderlijk gebouw,
waarschijnlijk een schuur.
Echtgenote Maria-Anna Lelièvre overleed op 12 dec. 1848, "in haar
wooning genaemd de onderste molen". Op 16 aug. 1859 werd de naam
"Steenebrugmolen" gebruikt.
Pieter Coopmans (08) kwam op 03 mei 1863 bij de gemeentesecretaris
klacht indienen tegen de inschrijving van de drie zonen van
Jean-Leonard Coelmont op de kiezerslijst omdat ze allen bij hun
vader inwoonden en dat zodoende de personele belasting aan de vader
alleen moest aangerekend worden. Hij beweerde ook dat de zonen nooit
huurder geweest zijn van het goed van hun vader
die het
familiehoofd is. Na onderzoek werden de zonen van de kiezerslijst
afgeschreven.
Op 20 juni 1863 hernieuwde Jean-Leonard Coelmont bij notaris
J.Chr. Van Ham, de akte van 05 dec. 1833. Gezien zijn broer Joseph-Renier Coelmont, 1779-+1845 gehuwd met Johanna-Maria Van
Ormelingen, 1768-+1844, overleden was, kwamen nu diens erfgenamen

in aanmerking om zich als "tegenwoordige schuldenaars te verklaren
van een rente van 78 liters 36 centiliters rogge, betaelbaer met
4 franken, 15 centiemen ten behoeve van het Bureel van Weldadigheid
der gemeente Brusthem". Het betrof hier een grote weide langs de
Melsterbeek op het Distelbroek van 1ha 24a 33ca.
Als erfgenamen (09) van Joseph-Renier Coelmont voor de huur van
deze weide traden de twee schoonzonen, die broers en reeds weduwnaar
waren en hun kinderen op:
A1-Egide Schoofs Br.1812(10),weduwn.v.Maria-Gertrudis Coelmont,
Br.04.12.1805,
koopman
in
varkens,wonend
Lenaertsstraat, handelend in hoedanigheid van vader en wettige
voogd over zijn drie minderjarige kinderen:
-Lambert-Alphonse, 01.03.1842 (11).
-Anna-Amelia, 16.04.1844 (12).
-Augustina, (13).
verwekt met zijn genoemde echtgenote.
A2-Lambert Schoofs, Br.19.02.1839 (18), landbouwer, woonachtig te Brustem, meerderjarige zoon van Egide Schoofs en
Maria-Gertrude Coelmont.
B1-Pieter-Arnold Schoofs, Br.1809 (14), landbouwer-vrachtvoerder op de Luikersteenweg, weduwnaar van Maria-Catharina-Barbara Coelmont, Br.04.12.1805, woonachtig te Brustem, handelend in hoedanigheid van voogd over zijn twee
minderjarige kinderen:
-Egidius-August Schoofs, Br.18.02.1843 (15).
-Maria-Catharina-Elisabeth Schoofs, Br. 10.10.1845 (16).
verwekt met zijn genoemde echtgenote.
B2-Joseph Schoofs, Br.24.02.1837, meerderjarige zoon van
Pieter-Arnold Schoofs en Maria-Cath.-Barbara Coelmont (17).
B3-Libertus Schoofs, Br.19.02.1839, meerderjarige zoon van
Pieter-Arnold Schoofs en Maria-Cath.-Barbara Coelmont (18).
B4-Wilhelmus-Alphonse Schoofs, Br.29.03.1841, meerderjarige
zoon van Pieter-Arnold Schoofs en Maria-Cath.-Barbara Coelmont (19).
Begin 1864 reed de 87-jarige Jean-Leonard nog met kar en paar- den
over het kerkhof om zich naar zijn bouwland langs de burchtgracht
achter de kerk (perceel A327) gelegen, te begeven. Hij had het hek
"geforceerd". De leden van de kerkfabriek: pastoor Winandus Vaes,
Jacobus Bormans, Jacobus Vigoreux en Grégoire Ruyssevelts dienden
hiertegen klacht in bij het gemeentebestuur. Maar op 02 febr. 1864
verweerde Coelmont zich omdat hij dacht recht te hebben op "eene
vaert over het kerkhof voor de bebouwing van zijnen grond daer
aanpaelende". Volgens hem lag de oplossing in het afstaan van een
andere toegang "door eene kleijne weijde gelegen naer den kant der
pastorij (perceel A332) mits des wegens eene transactie te maken
op kosten der kerk".
Molenaar J.L.Coelmont overleed 17 jaar na zijn echtgenote op 13
aug. 1865, in de leeftijd van 88 jaar, op de hoeve naast de "Maire's
Meule" aan de Steenbrugstraat. Voor veel dorpelingen was het
onbegrijpelijk dat de oude opvliegende en vastberaden man, vader
van een priester, in zijn jeugdjaren de parochiekerk gesloten hield

en de rozenkransbidders het vuur aan de schenen legde en ze zelfs
hielp aanhouden. De lijkdienst werd volgens de gewoonte slechts
vijf weken later opgedragen, op 18 sept. 1865 om half negen.
Zijn oudste zoon, August-Guillaume, de nieuwe molenaar, overleed,
69 jaar oud, op vrijdag 25 febr. 1870. Hij was lid van het Weldadigheidsbureau of Armenmeester vanaf 16 nov. 1867.
De stenen molen en de winning in vakwerkbouw, die eigendom wa- ren
van het Weldadigheidsbureau werden nu verpand aan zijn nicht,
Joanna-Maria-Catharina Coelmont, dochter van Egide-Norbert
Coelmont en Anna-Agnes Schoofs. Zij was sedert 16.11.1832 gehuwd
met Willem-Peter Poelmans, weduwnaar van Maria-Ida Feijtmans.
Libert-Theodorus Londoz uit Corswaremme, gehuwd met Maria-Barbara
Schoofs vanop de Tongersesteenweg, vestigde zich als laatste
molenaar in de Geelstraat. Op 14 aug. 1874 werd het waterrad vernieuwd. In 1875 verliet hij echter de Coelmontmolen en verhuisde
naar de hoeve "Tisselbroek", het ouderlijk huis van zijn echtgenote.
In 1886 werd nog een aanvraag gedaan om het hydraulisch systeem
van de molen te hernieuwen.
Johanna-Maria-Catharina Coelmont, weduwe Willem-Peter Poelmans,
nam haar intrek bij haar kleinzoon Henri-Guillaume-Camiel Poelmans
(20), gehuwd met Felicité-Camilla-Maria Schoofs. Zij overleed op
11.01.1891 in zijn woning op de Dorpsplaats 39bis. Op 30 dec. 1888
vroeg Camille Poelmans, grondeigenaar, om een kapitaal af te lossen
van een jaarlijkse roggerente van 52 liters, 24 cl, verschuldigd
aan het Weldadigheidsgesticht, waarvan de stichting onbekend was.
Hij deed dit ingevolge nieuwe titel verlegd voor notaris Delgeur,
op 11 okt. 1880 en betaalde 106,63 F.
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Bronnen.

01.-R.A.H.-Gemeente Brustem.-nr.186.
Aanvraag tot de bouw van een windmolen op 17 juli 1817.
02.-Vanschoelandt Frans.- 05.05.1793.
-gehuwd met Dorothea Lux.
-vader van: Jan-Baptist, Machiel-Antoon, Elisabeth, Thérèse, Catharina, Filomena.
-1826: knecht, daarna molenaar in de molens van Monville.
-ze vertrokken in 1840 naar Tessenderlo.
03.-Vandewijer Paul.- Tessenderlo 13.08.1807.
-huwde met Elisabeth Bervoets, Tes. 1799.
-vader van: August, Diest 1831.
-kwam naar Brustem op 16.03.1841 en vertrok naar Straten
14.03.1851.
-molenaar op de Luikersteenweg 43.
04.-Koninckx Louis.- Budingen 1820-+Br.08.01.1895.
-huwde met Maria-Barbe Rutten, Aubel 1819.
-vader van:
-Louis-Joseph-Henri, Tong. 31.05.1849.
-Maria-Josephine, Br.12.09.1850 (x Joannes-Joseph-Baptist Gennez, Br.20.01.1859).
-Carolus-Ludovicus, Br.22.12.1857-+13.05.1930, (x MariaElisabeth Saenen, Br.07.06.1855).
-Jan-Ludovicus-Amand, Br.22.02.1860 (x 20.02.1895 MariaCatharina-Wilhelmina Mignolet, Br.15.03.1867).
-molenaar, kwam op 12 maart 1850 naar Brustem en woonde
Luikersteenweg 43
05.-Hier bedoelde men Maria-Alexandrina, Br.01.03.1821, gehuwd
in 1847 met Florent Dumoulin.
De akte werd niet in 1833 opgesteld vermits dochter MarieAnne (d.v. Jean-Leonard) niet vermeld werd en pas in 1834
overleed.
06.-R.A.H.-Gemeente Brustem.-nr.200.
Hypothecaire inschrijvingen en renten, notarisakten 19e
eeuw.
07.-"de weduwe van Hendrik Lintermans" was Maria-Elisabeth
Mans Geetbets 1792.
Hendrik Lintermans, Zoutleeuw 20.11.1796-+Br.1857 woonde
in de herberg "De Zwik" op de Tongersesteenweg naast de
Melsterbeek. Hij werd gemeenteraadslid: 22.08.1848-1856. In
1833 was Hendrik Lintermans niet overleden, +1857.
In de notarisakte werden enkele verkeerde zaken en geboortedata genoteerd:
-zoon Willem Coelmont werd niet opgegeven als erfgenaam.
-Maria-Gertrudis Coelmont en haar zuster Maria-CatharinaBarbara Coelmont kregen beiden 04.12.1805 als geboorteda-

tum, hoewel dit voor de eerste 10.12.1811 was en voor de
tweede 27.02.1807.
-Er werd tweemaal dezelfde persoon aangeduid met Libert en
Lambert Br.19.02.1839. Er was slechts één Libert als z.v.
Pieter-Arnold Schoofs.
-Egidius-August Schoofs kreeg 18.02.1843 als geboortedatum
i.p.v. 17.02.1842
-Gertrudis-Augustina Schoofs kreeg geen geboortedatum.
08.-Coopmans Pieter.- Schurhoven 1811.
-z.v. Renier Coopmans en Maria-Elisabeth Roosen.
-huwde op 10.08.1841 met Maria-Joanna-Josephina Schoofs,
Br.1805, d.v. Jan Schoofs en Maria-Cecile Robijns.
-koning van de St-Sebastiaansgilde in 1866.
-woonde te Ordingen en was hovenier.
09.-De 4 kinderen van schapenhandelaar Joseph-Renier Coelmont en
Joanna-Maria Van Ormelingen waren:
-Willem,
Br.30.11.1803,
(x
23.11.1843
Maria-Gertrude
Moria, ST. 1806).
-Catharina-Barbe, Br.04.12.1805-+11.11.1806.
-Maria-Catharina-Barbara,
Br.27.02.1807-+23.02.1847
(x
Pieter-Arnold Schoofs, Br.1809-+1883, z.v. Libert Schoofs
en Maria-Anna Bels).
-Maria-Gertrude,
Br.10.12.1811-+17.06.1857,
(x
Egide
Schoofs, Br.10.09.1812, z.v. Libert en Maria-Anne Bels).
10.-Schoofs Egide.- Br.10.09.1812-+09.06.1873.
-z.v. Libert Schoofs, Br.29.09.1782 en Marie-Anne Bels,
Br.1783-+08.10.1836.
-klz.v. Willem Schoofs en Martine Everaerts.
-klz.v. Joseph Bels en Jeanne-Marie Steuckers.
-huwde
op
29.04.1841
met
Maria-Gertrude
Coelmont,
Br.10.12.1811-+17.06.1857, d.v. Joseph-Renier Coelmont en
Johanna-Maria Van Ormelingen.
-vader van:
-Lambert-Alfons,
Br.01.03.1842-+01.07.1917
(x
MariaAntonie Andries), landbouwer in de Lenaertsstraat.
-Anna-Amelia, Br.16.04.1844.
-Guilhelmina, Br.16.02.1847.
-Gertrudis-Augustina, Br.01.03.1850.
-koopman in varkens en landbouwer aan de Beekkant, later
in de Lenaertsstraat 125.
11.-Schoofs Lambert-Alfons.-Br.19.02.1842-+01.07.1917.
-z.v. Egide Schoofs en Maria-Gertrude Coelmont.
-huwde op 06.01.1876 met Maria-Antona Andries, Velm
25.05.1859.
-vader van:
-Maria-Josephina-Cordilia, Br.16.05.1877-+04.06.1883.
-August-Theophildid, Br.11.10.1878.
-Amelia-Celestina, Br.26.11.1880.
-Joseph-Leo, Br.01.03.1882-+08.06.1889.
-Angelina-Odilia, Br.23.10.1883.
-Alphonsus, Br.19.10.1885.
-Maria-Verena, Br.08.01.1888.

-Jozef-Albert, Br.13.10.1889 (x 1919 Catharina Lemaire).
-Joris-Lambert-Theofiel, Br.12.02.1897.
-Maria-Rosalia, Br.15.01.1900.
-Maria-Mathildis, (x 1920 Gaston Verhille), vertrokken
naar Menen.
-Maria-Julia, Br.30.01.1892.
12.-Schoofs Anna-Amelia.- Br.16.04.1844, d.v. Egide Schoofs
en Maria-Gertrude Coelmont.
13.-Schoofs Gertrudis-Augustina.- Br.01.03.1850, d.v. Egide
Schoofs en Marie-Gertrude Coelmont.
14.-Schoofs Pieter-Arnold.- Br.1809-+02.06.1883.
-z.v. Libert Schoofs, Br.29.09.1782-+19.09.1856 en MariaAnna Bels, Br.1783-+08.10.1836.
-klz.v. Willem Schoofs en Martine Everaerts.
-klz.v. Joseph Bels en Jeanne-Marie Steuckers.
-huwde op 26.02.1838 met Maria-Catharina-Barbara Coelmont,
Br.27.02.1807-+23.02.1847, d.v. Joseph-Renier Coelmont en
Johanna-Maria Van Ormelingen.
-vader van:
-Joseph, Br.24.02.1837- (x 1866 Ludovika Neven).
-Libert
(Lambert),
Br.19.02.1839
(x
Maria-Catharina
Leemans).
-Willem-Alfons,
Br.29.03.1841-+04.06.1910
(x
Amelia
Jeuris, Alken 1843).
-Egide-August, Br.17.02.1842-+14.03.1870, ongeh. (15).
-Maria-Catharina-Elisabeth, Br.10.10.1845 (16).
-vrachtvoerder op de Luikersteenweg 51.
-raadslid 1872-1883+; lid Weldadigheidsbureau 1887.
15.-Schoofs Egidius-August.- Br.17.02.1842-+14.03.1870.
-ongehuwde z.v. Pieter-Arnold Schoofs en Maria-CatharinaBarbara Coelmont.
16.-Schoofs Maria-Catharina-Elisabeth.- Br.10.10.1845.
-d.v. Pieter-Arnold Schoofs en Maria-Cath.Barbara Coelmont.
17.-Schoofs Joseph.- Br.24.02.1837.
-z.v. Pieter-Arnold Schoofs en Maria-Catharina-Barbara
Coelmont.
-huwde
op
19.09.1866
Ludovika-Catharina
Neven,
Meux
24.09.1837, d.v. Pieter-Jan Neven en Anna-Maria Jerôme.
-vader van:
-Camilla-Maria-Felicita,
Br.15.07.1858-+28.02.1948,(x
Camille Poelmans).
-Maria-Amelia,
Br.28.05.1867
(x
Gregorius-Ferdinand
Smets).
-Maria-Catharina,
Br.23.09.1868-+30.04.1949
(x
Joseph
Poelmans, burgemeester).
-Anna-Catharina, Br.17.01.1870-+25.02.1870 (1 m).
-Alphonsina, Br.28.01.1871.
-Maria-Constantina-Florentine,
Br.07.01.1873,
(x
1896
Louis-Joseph Velaers).
-Augustin-Aloïs, Br.10.09.1874 (x 1897 Maria-CatharinaStafanie Gennez, Zep.).

-Maria-Philomena-Louisa, Br.29.05.1877.
-Maria-Louisa, Br.21.06.1881.
-Maria-Justina, Br.24.11.1883.
-kolen- en houthandelaar, herbergier "In de berg van
Saffraan".
-woonde op Saffraanberg tegenover de huidige kazerne.
18.-Schoofs Libert.- Br.19.02.1839.
-z.v. Pieter-Arnold Schoofs en Maria-Catharina-Barbara
Coelmont, +Br.23.02.1847.
-huwde Maria-Catharina Leemans, Br.05.09.1852-+06.07.
1905, d.v. Henri Leemans, handwerker en Agnes Martens,
+1905.
-vader van:
-Hendrik-Alfons, Br.30.08.1875.
-Melania-Josephina-Amanda, Br.20.12.1882.
-Josephina-Amelia, Br.18.03.1885.
-Amelia-Alphonsina, Br.10.09.1887.
-Maria-Josepha-Amelia, Br.15.11.1891.
-voerman-herbergier op de Luikersteenweg-Lichtenberg 12.
19.-Schoofs Willem-Alfons.- Br.29.03.1841-04.06.1910.
-z.v. Pieter-Arnold Schoofs en Maria-Catharina-Barbara
Coelmont.
-huwde op 04.06.1910 met Maria-Elisabeth-Amelia Jeuris,
Alken 1843.
-vader van:
-Pieter-Arnold-Lodewijk-Theodoor, Br.18.02.1889 (x 1919
Maria-Theresia Duenis, Gr.Gelm.).
-landbouwer op de Lichtenberg 10.
20.-Poelmans
Henri-Guillaume-Camille.0rd.25.09.1858-+Br.
25.12.1910.
-z.v. Egidius-Norbertus Poelmans en Maria-Theresia de
Tilloux.
-klz.v. Willem-Peter Poelmans en Johanna-Maria-Catharina
Coelmont langs vaderszijde en van Henri-Georgius de Tilloux en Anna-Catharina Vandensavel, langs moederszijde.
-huwde met Felicita-Camilla-Maria Schoofs, Br.15.07.1858+28.02.1948, d.v. Joseph Schoofs en Ludovica-Catharina Neven.
-vader van:
-Joseph-Norbert-Lodewijk, Br.01.08.1887.
-Maria-Alphonsine, Br.09.07.1891 (x 21.06.1916 FransWillem Coelmont).
-Maria-Louisa-Eugenia,
Br.18.02.1893
(x
15.09.1917
Joseph-Amandus Stevaux, Br.04.09.1894).
-Eugéne-Antoine, Br.30.12.1897.
-ontvanger van het Weldadigheidsbureau op 14.06.1886.

