
VII.C.06.     WONINGEN 
 
 
 
a.- Bedrijfsgebouwen 
 
 
In 1835 woonden de 919 Brustemnaren in: 60 armzalige huisjes, 65 
landelijke woningen, 25 boerderijen, 3 herenhuizen en 1 landhuis 
of kasteel (01). 
 
Als nijverheidsgebouwen waren er: 
 
-een stokerij: 110 ca groot (perceel 411) op de Luikersteen-    
weg, hoek Borgwormse Kiezel. 
In 1844 had deze stokerij een kadastraal inkomen van 96 F. In 
deze werkplaats werden geestrijke dranken uit alcohol, suiker en 
aromatische stoffen bereid. 
 
-drie molens: 1 windmolen en 2 watergraanmolens. 
De stenen windmolen (perceel 403) werd in 1817 opgericht op     
het Molenveld langs de Borgwormse Kiezel (later militair vlieg-
veld), achter de boerderij en stokerij van graanhandelaar 
Lambert Monville, die eigenaar was. Ze stond op 70 ca grond, geraakte 
in 1851 reeds buiten gebruik en werd in 1854 afgebroken. Ze had 
als naam: in 1844 "Moulin de Brusthem" (02), in 1846 de "Kleynen 
Molen" (03). Ook op de kaart van het Ministerie van Oorlog, verkend 
in 1842, werd ze "Kleijnenmolen" genaamd (04). De buurtwegenatlas 
van 1845 sprak enkel van "windmolen" (05). Haar K.I. bedroeg op 
04 okt. 1844 380 F. 
 
De twee watergraanmolens werden langs de Melsterbeek gebouwd. De 
"Bovenste Molen" stond in de Beling (perceel 441), was 45 ca groot 
(06) en eigendom van Lambert Monville, +1845. In 1844 had ze als 
K.I. 228 F. In 1850 stond ze op naam van de familie Monville. Volgens 
tekeningen uit juli 1847 was het molenhuis gebouwd in een L-vorm 
met het molenrad boven aan de L. Stroomopwaarts van het molenrad 
had de gevel een deur, 2 grote ven- sters en boven 3 ronde gaten. 
Stroomafwaarts evenwijdig met de Melsterbeek had het woonhuis 3 
vensters en een deur. Naast het huis lag een vierkante kunstmati-
ge vijver. Rond molen en vij- ver was een afvoergracht, om het 
waterdebiet te regelen.  
 
In 1820 stonden de 67-jarige Willem Tesseur (07) en zijn echtgenote 
Maria-Anna Steuckers, ingeschreven als molenaars op de watermolen 
van Monville. Ze hadden 6 kinderen en 2 knechten. 
Willem overleed in 1829 en werd opgevolgd op Frans Vanschoelandt. 
 
Op 16 maart 1841 kwamen de 34-jarige Paul Vandewijer uit Tes- serd-
erlo en zijn echtgenote Elisabeth Bervoets zich met hun zoontje 
August in de watermolen vestigen. Het gezin vertrok op 14 maart 
1851 naar het gehucht Straten te St-Truiden. 
 
De 31-jarige Louis Koninckx uit Budingen (08) en zijn echtgenote 
Maria-Barbe-Josephine Rutten afkomstig van Aubel kwamen op 12 maart 
1850 naar Brustem en vestigden zich op de Luikersteenweg. Ze waren 
de volgende bewoners van de Belingmolen. Hij werd opgevolgd door 



zijn zoon Jan-Lodewijk-Amand (09), gehuwd met 
Maria-Catharina-Wilhelmina Mignolet. 
 
De andere watermolen, de "Onderste Molen" was gelegen bij de 
splitsing van de Grotestraat, een voortzetting van de Oude  
Tongersebaan. Na de stenen brug over de Melsterbeek volgde een 
eerste weg de rechteroever van de beek (Molenstraat) naar het 
Distelbroek. Een tweede weg, nu Geelstraat, maar vroeger Ste- 
nenbrugstraat, liep naar het dorpscentrum. Een derde, kleinere 
weg, de Beekkant, volgde de Melster stroomopwaarts. Deze molen was 
in baksteen en werd op 16 aug. 1859, "De Steenebrugmolen" genaamd 
(06). Het woonhuis en de boerderij waren in vakwerkbouw opgetrok-
ken. De molen was 75 ca groot en had in 1844 als K.I. 342 F. Deze 
molen werd in 1699 door een zekere Pypops aan "den ermen" geschonken. 
In die omgeving woonde de familie de Blocquerie. 
 
In 1720 werd ze uitgebaat door Librecht Longnez, "molder tot 
straeten". In 1745 kwam Joseph-Bertrand Lelièvre van "Borghwarem". 
Hij moest jaarlijks 24 vat koren geven aan de eigenaar "het hospitaal 
van Brusthem". Op 04 mei 1774 stelde notaris Joseph-Simon Hubar 
een akte op waarbij de molen overgelaten werd aan zijn zoon 
Petrus-Hubert Lelièvre. Na zijn dood in 1791 was diens weduwe 
Johanna-Catharina Lammens de molenares. In 1811, na haar schielijk 
overlijden "tombé mort sur la rue", kwam de molen in handen van 
haar schoonzoon Jean-Leonard Coel- mont, "maire" en gehuwd met haar 
jongste dochter Maria-Anna Lelièvre. Naast de watermolen baatte 
hij een boerderij uit. In 1863 werd zoon August-Guillaume de vol-
gende molenaar, maar hij overleed ongehuwd in 1870. Toen werden 
de 40-jarige Libert-Theodore Londoz uit Korsworm en Maria-Barbara 
Schoofs de nieu- we uitbaters (10). De oude molen verdween in 1875. 
Alle gebouwen werden volledig afgebroken. 
 
-Een brouwerij uitgebaat in 1798 door Gerard Schoofs (11) in het 
Distelbroek op de huidige Tongersesteenweg, waar de boerderijen 
naast elkaar staan van de families Schoofs-Juvijns en 
Vanspauwen-Londoz. Nadien woonde Gilles Schoofs (12) er, her- ber-
gier en raadslid. In 1857 waren er 2 meiden in dienst. Schoonzoon 
Sebastiaan Herbots (13) uit Bevingen, kwam er in 1846 wonen. 
 
Eén van de basisgrondstoffen van een brouwerij is water en daarom 
steeds in de nabijheid van een waterloop gebouwd. Van de 
plaatselijke brouwerijtjes, die in de loop van de 19e eeuw in Brustem 
aanwezig waren, groeide geen enkele uit tot iets definitiefs.  
 
In de koperen ingemetselde brouwketel, de pan of panne, waaraan 
de brouwerij haar naam "paenhuis" dankte, werd het water verwarmd. 
Nadien werd het met emmers overgedragen naar de brouwkuip. Het mout, 
gemalen of geplet, en afkomstig van ter plaatse geteelde gerst, 
tarwe, spelt of haver werd in deze kuip gestort en geroerd met 
roervorken, die we samen met een stuikmand op menig wapenzegel van 
Brustemnaren merken. Op die wijze werden klonters in de brij 
weggewerkt. Tijdens het koken werden de nuttige bestanddelen uit 
de gerst getrokken en ont- stond het wort of moutuittreksel. Met 
stuikmanden werd dit op- nieuw in de kookketel overgebracht en 
gemengd met hop. Vanuit de "pan" werd het brouwsel in het koelschip 
gegoten, dat in de ruimte opgehangen werd. Na volledige afkoeling 
werd het in de gistkuip neergelaten om er een eerste gisting te 
ondergaan. In de vaten gistte het brouwsel verder. Na het klaren 



werd het bier gedronken. 
 
Bij het naspoelen van de gekookte mout en bij het reinigen van 
flessen en vaten, kwam er uiteraard een grote hoeveelheid wa- ter 
aan te pas. Zolang het water van de Melsterbeek zuiver en drinkbaar 
was, kon dit in het productieproces van het bier in- geschakeld 
worden. 
 
-een andere brouwerij, 40 ca groot, ook langs de Tongersesteenweg, 
behoorde aan Joseph-Antoine Lammens (14), lid van de "conseil 
communal" in 1810, ook kuiper en herbergier. In 1844 had dit "paen-
huis" een K.I. van 220 F. Op 22 mei 1854 vestigde de 28-jarige Pieter 
Martens, gehuwd met de 36-jarige Elisabeth Van Ormelingen (15) zich 
in deze herberg.  
 
In 1843 steeg de dorpsbevolking licht met 20 inwoners tot 939, het 
aantal woonhuizen was uitgebreid met 35 tot 189, verdeeld in 12 
verschillende klassen. De laagste 4 klassen maakten ech- ter 76% 
of 143 van de huizen uit. De andere 24% of 46 woningen werden verdeeld 
in 8 klassen. Wat de huizen als versiering het meest onderscheidde 
was dat er bij de laagste klassen een ge- teerde plint was en bij 
de hoogste arduinsteen gebruikt werd.  Op 15 okt. 1846 telde Brustem 
199 huizen, 201 families en 1086 inwoners (16), wat overeenkwam 
met gemiddeld één huis per ge- zin van 5 leden. 
 
Voor de invoering van het kadaster omstreeks 1850 kende men geen 
centrale, landelijke registratie van grondeigendom. Men bezat 
slechts aanduidingen met de oppervlakte en de vermelding van de 
reengenoten of de namen van de eigenaars en/of gebruikers van de 
aangrenzende percelen. In normale gevallen was de eigenaar met de 
situatie in het dorp bekend en werd de grond eens per mensenleeftijd 
overgedragen of "getransporteerd". In de 16e en 17e eeuw werden 
er kaarten van de bezittingen getekend omdat het voor kerkfabrieken, 
kloosters en grootgrondbezitters moeilijk was de eenmaal gekochte 
of gekregen grond na verloop van jaren nog te situeren. 
 
In 1891 kregen de Brustemse woonhuizen een nummer. Dit kostte 
41,40 F. Men begon op Saffraanberg. 
 
-Luikersteenweg: nr.1 tot 56. 
-Molenaarsstraat: nr.57. 
-Borgwormse Kiezel: nr.58 tot 69. 
-Nerom-In de steeg: nr.70. 
-Neromstraat: nr.71 tot 73. 
-Nerom-Smisstraat nr.74 tot 78. 
-Romeinseweg: nr.79 tot 81. 
-Houtstraat: nr.82 tot 88. 
-Beekkant-Beekstraat: nr.89 tot 92. 
-Broekstraat: nr.6bis en 7bis. 
-Tongersesteenweg: nr.93 tot 100. 
-Tongersesteenweg: nr.1bis. 
-Molenstraat: nr.3bis tot 5bis. 
-Dorpsstraat: nr.8bis tot 13bis. 
-Dorpsplaats: nr.14bis tot 41bis. 
-Dorpsesteenweg: nr.42bis tot 53bis. 
-Dorpsesteenweg-Aen de bron: nr.54bis tot 60bis. 
-Dorpsesteenweg: nr.61bis tot 78bis. 
-Singel: nr.66bis tot 78bis. 



-Varkenstraat: nr.79bis tot 88bis. 
-Piepelstraat: nr.89bis tot 90bis. 
-Leenaarsstraat: nr.91bis tot 100bis. 
-Leenaarsstraat-Dorp: nr.1bis2 tot 3bis2. 
-Tomstraat: nr.4bis2 tot 6bis2. 
-Geelstraat: nr.7bis2 tot 14bis2. 
-Musschenstraat: nr.15bis2 tot 17bis2. 
-Hamenstraat: nr.18bis2 tot 19bis2. 
-Kasteelstraat: nr.20bis2 tot 26bis2. 
-Kapelsteeg: nr.27bis2 tot 30bis2. 
-Kerkstraat: nr.31bis2 en 32bis2. 
 
Op Terstok kreeg men ook genummerde huizen: 
-Stokstraat: nr.25bis tot 44bis. 
-Statiestraat: nr.45bis tot 48bis. 
-Hasseltsesteenweg: nr.49bis tot 60bis. 
-Tinwelstraat: nr.61bis. 
-Cortenbosch: nr.62bis. 
 
Hieruit kunnen we opmaken dat er in 1891 in Brustem-Dorp 232 woningen 
waren en op Terstok 37. Eigenaardig is de nummering:  
1 tot 100, 1bis tot 100bis, 1bis2 tot 32bis2. Op Terstok van 25bis 
tot 62bis. 
 
De huisnummering werd nog voor de eerste wereldoorlog aangepast: 
-Luikersteenweg: men begon nu vanaf Lichtenberg: nr.1 tot 61. 
-Waremscheweg: nr.1 (herbergier Lambert Schoofs-Leemans) 
 tot 17 (Jozef-Benedikt Willems-Boonen). 
-Kapelstraat: nr.18 (Jan Vaneyck) tot 26 (Hendrik-Alfons        
 Ruppol-Prenau).  
-Romeinseweg: nr.27 (dierenlubber Domien Knaepen-Gielen) 
 tot 52 (Arnold-Marten Bijloos-Jacques). 
-Belingstraat: nr.33 (Pieter-Jozef Philippaerts-Coart). 
-Dorpsesteenweg: vanaf Luikersteenweg nr.1 (Henri Thijssens-    
 Poelmans) tot 23 (Henri Biets-Kempeneers) met Faytbeemden en   
 Kapelsteeg aan de Bron.  
-Dorpsstraat: vanaf nr.24 (Camille Poelmans-Schoofs) en zo de   
 straat volgend voorbij de Singel (nr.48 was Remi Sweldens)  
 en de Spikkenboom (nr.53 was August Vrancken) tot aan de       
 Tongersesteenweg (nr.55 was burgemeester Joseph Poelmans- 
 Schoofs en kantonnier Pieter-Hubert Billen-Van Eyck). 
-Dorp nr.1 tot 4: Kapelhof: kapelanie, klooster, pluimveefok-   
 ker en herbergier Lucien Delandsheere-Polleunis en schilder 
 Celestinus Coelmont. Vanaf nr.5 tot 15 lagen de huizen rond 
 de vroegere poel op het Dorpsplein. Nr.11 was Theophile Ot-    
 ten-Bessemans, nr.12 Jozef Knaepen-Loix aan de overkant en     
 nr.15 herbergier Alfons Berebrouckx-Schoofs. 
-Kasteelstraat: nr.16 (kleermaker Pieter-Alfons Cleeren-Pi-     
 rard) tot nr.25 (Aloïs Cleeren-Schoofs). 
-Hameistraat: nr.26 (Egide Schoofs) tot 30 (Gustaaf Deglin-     
 Boonen). 
-Tomstraat: nr.31 (Emiel Schoofs-Gemis) tot 33 (Corneil-Wil-    
 lem Schoofs). 
-Lenaertsstraat: nr.34 (Gertrude Janssens met haar dochter      
 Amelia Knaepen, weduwe Jan-Hendrik Coenegrachts) tot nr.51     
 (Lambert Schoofs-Andries). 
-Herderstraat: nr.24 (Lambert Meers-Driesmans) tot nr.45 
 (Pieter-Jan-Hubert Verdin-Biets). 



-Groenen Hoek: daar woonde alleen Pieter-Lodewijk Leunen-       
 Deglin. 
-Geelstraat: nr.36 (Willem Creten-Herbots) tot 41 (Jean Mar- 
 guillier-Schoofs). 
-Singel: nr.1 (Hubert-Juliaan Pirard-Berebrouckx), nr.8 en 9    
 was gemeentehuis en school, tot 22 (Pieter-Jan Otten-Vaneyen) 
-Beekkant: nr.23 (Clementine en Amelia Bleus). 
-Houtstraat: nr.24 (Bona Grommen-Dunon) tot 32 (Emiel Vanwelc-  
 kenhuizen-Vroonen). 
-Tongersesteenweg: nr.1 (Jozef-Laurens Lindebringhs-Driesmans) 
 tot nr.8 (Amelius Deglin-Dujardin) tot 24 (briefdrager Lau-    
 rens-Jozef Stijnen-Gemers). 
-Beekstraat: alleen nr.9 (Willem-Alfons Moyens-Struis) 
-Kerkstraat: nr.1 (Joseph Lemaire-Grosseels), nr.2 (pastoor     
 Emiel-Laurens Spaas) tot 4 (Willem Vanderbemden-Berebrouckx). 
 
In deze nummering zat geen vaste richtlijn: 
-Luikersteenweg: 61 nummers. 
-Straten van Bruksken: 33 nummers. 
-Dorpsstraat van de Luikersteenweg tot Tongersesteenweg (be-    
 halve Dorpsplaats): 55 nummers. 
-Kapelhof en Gasthuispoel: 15 nummers. 
-Straten richting Tomstraat: 36 nummers. 
-Singel, Beekkant en Houtstraat: 32 nummers. 
-Tongersesteenweg: 24 nummers. 
-Kerkstraat: 4 nummers. 
-in totaal voor Brustem-Dorp: 260 nummers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VII.C.06.   Woningen                        Bronnen 
 
 
a.- Bedrijfsgebouwen 
 
 
01.-Van der Maelen Ph.-"Dictionnaire géographique du Lim-       
    bourg", Brussel, 1835, blz.16. 
02.-Primitief kadaster van 04 okt. 1844. 
03.-Van der Maelen Ph.-"Carte topographique de la Belgique",    
    1/20.000, 1846-1854, blad 9.15: "St.Trond - Hasselt". 
04.-Ministerie van Oorlog.-"Wegennet in het midden van de 19de  
    eeuw", opgesteld door het Topographisch Bureau Delft in     
    1842, gegraveerd in 1864, 1/50.000, blad 61: St-Truiden -   
    Maastricht 
05.-Buurtwegenatlas van 1845. 
06.-R.A.H.-Gemeente Brustem-deel VI: patrimonium en openbare    
    werken-nr.186: De watermolens: Moulin Monville 1847-1850, 
    en Moulin Coelmont of Steenebrug-molen 16 aug. 1859. 
07.-Tesseur Willem.- Br.04.03.1753-+27.09.1829. 
    -z.v. Nicolas Tesseur en Agnes Vandevelde, die op 25.07.    
     1746 huwden en 5 zonen hadden. 
    -echtg. van Maria-Anna Steuckers, 1755. 
    -vader van:  
     -Anna-Maria, Br.27.09.1787 (x 1816 Guilelmus Thijssens).   
    -Jeanne, Br.1790.  
     -Joseph, Br.09.03.1794 (x Elisabeth Lismont).  
     -Maria-Agnes, Br.31.08.1796-+28.04.1843 (x 29.07.1820      
     Petrus Lammens, +01.03.1829; xx Joseph Brugmans).      
     -Maria-Catharina, Br.05.07.1798 (x 07.02.1829 Jan Waer-    
     nis, +21.06.1829; xx 09.02.1832 Joseph Gennez).  
     -Marie-Thérèse, Br.12.09.1800 (x 16.02.1832 Henri Dae-     
     nen). 
     -Marie-Elisabeth, Br.21.01.1802.     
    -molenaar op de Belingmolen in 1820. 
08.-Koninckx Louis.- Budingen 1820-+Br.08.01.1895. 
    -echtg.v. Maria-Barbe Rutten, Aubel 1819. 
    -vader van:  
     -Louis-Joseph-Henri, Tongeren 31.05.1849. 
     -Maria-Josephine, Br.12.09.1850 (x Joannes-Joseph-         
     Gennez, Br.20.01.1859). 
     -Maria-Louisa-Enelea, Br.04.07.1852. 
     -Carolus-Ludovicus, Br.22.12.1857-+13.05.1930 (x Maria-    
     Elisabeth Saenen, Br.07.06.1855-+12.08.1916).     
     -Jan-Lodewijk-Amand, Br.22.02.1860 (x 1895 Maria-Cath.-    
     Wilhelmina Mignolet, Br.15.03.1867), molenaar.   
    -kwam op 12.03.1850 naar Brustem om molenaar te worden. 
09.-Koninckx Jan-Lodewijk-Amand.- Br.22.02.1860- 
    -z.v. Louis Koninckx en Maria-Barbe Rutten. 
    -huwde op 20.02.1895 met Maria-Catharina-Wilhelmina Migno-  
     let, Br.15.03.1867, d.v. Lambert Mignolet en Anna-Catha-   



    rina Francis. 
    -vader van: 
     -Albert-Ludovic, Br.07.08.1895 (x Anna Gemis). 
     -Maria-Josephine, Br.23.03.1898. 
     -Antonia-Josephine, Br.23.03.1898. 
     -Joseph-Baptist-Warn., Br.26.05.1900. 
     -Emile-Joseph, Br.01.03.1902-+02.04.1976 (x 24.08.1935 
      Mariette Pirard, Br.1912-+ST.1998). 
     -Joannes-Louis, Br.          (x Bormans; xx Jeurissen). 
     -Henri-Ludovicus, Br.13.01.1910 (x 23.08.1931 Françoise    
     Peeters). 
    -molenaar op de Luikersteenweg. 
10.-Londoz Libert-Theodore.-Korsworm 31.01.1830-+Br.28.07.      
    1901. 
    -echtg.v. Maria-Barbara Schoofs, Br.02.03.1840-+08.09.      
    1914, d.v. Gilles Schoofs, 1786-+1859 en Maria-Barbara-     
   Josepha Hoebrechts, Muizen 1809. 
    -vader van:  
     -Emile, Br.11.01.1870.  
     -Eugénè, Br.03.01.1874 (x Anna-Maria Matho).   
     -Maria-Thérèse-Leontina, Br.20.05.1876.          
     -Odilon-Maria-Hendrik, Br.12.09.1878-+1950 (x 1910 Anna-   
     Maria-Philoméne Schellis, 1877-+1945.  
     -Maria-Louisa-Irma, Br.19.02.1881 (x Alfons-Victor  
      Schoofs, Br.19.06.1878). 
    -na het verlaten van de "Bovenste Molen" gingen zij op de   
     Tongersesteenweg een landbouwbedrijf en een herberg uit-   
     baten. 
11.-Schoofs Gerard.- Br.03.02.1752-+02.02.1810. 
    -z.v. Henri Schoofs, 1716-+1801, en Maria Martens, 1711-   
    +1794. 
    -huwde met Maria-Magdalena Mees. 
    -vader van: 
     -Gilles, Br.06.03.1786-+14.01.1859, (x Maria-Barbara-      
     Josepha Hoebrechts). 
     -Henri, Br.29.04.1792-+1854, ongehuwd. 
     -Marie, Br.1793. 
     -Maria-Ida, Br.19.03.1795, (x 03.04.1823 Sebastiaan        
     Herbots). 
     -Helene, Br.1796. 
     -Maria-Magdalena, Br.29.07.1797. 
     -Maria-Anna, Br.21.09.1805, (x Joseph Degeneffe). 
     -Jean-Joseph, Br.30.10.1808, ongehuwd. 
    -woonde in 1820 op de Tongersestwg. woning 77. 
12.-Schoofs Gilles. Br.06.03.1786-+14.01.1859. 
    -z.v. Gerard Schoofs en Maria-Magdalene Mees. 
    -huwde met Maria-Barbara-Josepha Hoebrechts, Muizen 1809. 
    -vader van: 
     -Maria, Br.16.02.1834. 
     -Thérèse, Br.1835. 
     -Joseph, Br.1837. 



     -Barbara, Br.02.03.1840-+08.09.1914, (x Libert Londoz, 
      Corswarem 1830). 
     -Lambert, Br.01.03.1842, (x Maria-Antona Andries, Velm    
     1859). 
     -Petrus-Joannes-Alfons, Br.26.10.1843.      
     -Marie-Philomene, Br.23.05.1845. 
     -Henri, Br.27.05.1846. 
     -Aloysius, Br.04.07.1847-+18.09.1847. 
     -Jean-Aloysius, Br.05.05.1850. 
    -herbergier-landbouwer op de Tongersestwg.-Distelbroek. 
    -raadslid: 22.08.1848-1859+. 
    -lid kerkfabriek sedert 02.04.1848. 
 
 
13.-Herbots Sebastiaan.- Bevingen 17.09.1787-Br.19.04.1857. 
    -huwde op 03.04.1823 met Maria-Ida Schoofs, Br.19.03. 
     1795-+14.11.1838, d.v. Gerard Schoofs en Maria-Magdalena   
     Mees. 
    -vader van: 
     -Lambert, Br.17.06.1823. 
     -Maria-Angeline, Br.10.02.1828, (x 29.10.1851 Benoit       
     Smeers). 
     -Maria-Gertrudis, Br.31.08.1831. 
     -August-Jacobus, Br.02.01.1832 
    -herbergier-landbouwer op de Tongersestwg. 
14.-Lammens Joseph-Antoine.- Br.18.04.1765-+03.03.1853. 
    -z.v. Cornelius Lammens, +28.03.1778, en Maria-Elisabeth    
     Lelièvre. 
    -klz.v. Govaert Lammens, 1701-+1794, en Catharina  
     Schoofs, +1775, d.v. Joannes Schoofs. 
    -aklz.v. Cornelius Lammens, +1709, en Maria Rega, +06.12.   
     1724. 
    -huwde op 10.01.1790 met Marie-Catharine Sweldens, Br.01.   
    05.1759-+30.01.1814, d.v. Peter Sweldens, 1720-+1789, en    
   Ida Loix, 1719-+1777. 
    -vader van:  
     -Cornelius, Br.09.10.1790. 
     -Petrus, Br.21.07.1793-+01.03.1829, (x 29.07.1820 Maria-   
     Agnes Tesseur, Br.1794-+28.04.1843, d.v. Willem Tesseur    
    en Anna-Maria Steuckers). 
     -Joannis-Baptist, Br.24.10.1796, (x Anna-Elisabeth Vrij    
     daghs) 
    -huwde een tweede maal op 11.12.1816 met Anne-Catharina     
     Vanheer, Hoepert.10.01.1780, wed.v. Arnold Van Bilsen,     
    +Ulbeek 05.11.1812; d.v. Gilles Vanheer uit Rijkel en       
    Catharina Bof. 
    -moeder van Marie-Catharina Van Bilsen, Rijkel1808, (x 
     Joannes Vanboven). 
    -lid van de "conseil municipal" in 1810, herbergier, kui-   
     per en brouwer. 
    -hij overleed in 1853 "in zijn huis gestaen nevens den      
     Tongerschen Steenweg". 



15.-Martens Pieter.- Br.07.09.1826-+01.05.1911. 
    -z.v. Willem Martens, "klompmaker" en Maria-Anna Buttjens.  
    -echtg.v. Elisabeth Van Ormelingen, Br.15.12.1818, d.v.     
    Willem Van Ormelingen en Maria-Catharina Groven, Hoep. 
     22.04.1782-+Br.27.04.1861. 
    -vader van:  
     -Anna-Maria, Br.30.09.1851-+29.11.1914.  
     -Willem, Hoep. 18.12.1853 (x 1888 Maria-Philomena Pi-      
     rard, Br.01.12.1863-+27.05.1912).      
     -Catharina-Petronella, Br.25.11.1856, (x 23.11.1900 Hen- 
      drik Smeers, Br.28.07.1857).    
     -Dominikus, Br.04.08.1859. 
     -Gustaaf, Br.27.08.1862. 
     -Guilhelmus-Philippus-Hubertus, Br.02.01.1865-+24.07.      
     1865. 
    -hij baatte op 22 mei 1854 een herberg uit in het huis van  
     de overleden Joseph Lammens op de Tongersesteenweg 16. 
16.-Statistique de la Belgique. Récensement général (15.10.     
    1846) publié par le ministre de l'interieur, Brussel,       
    1849. 
 


