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d.- Huisbranden 
 
 
 
De gewone huizen kregen stilaan een keuken in het achterhuis, waar 
ook een schoorsteen nodig was. De lemen vloeren werden vervangen 
door rode of zwarte terra-cotta-tegels.  
 
In februari 1853 brandde het hoofdgebouw van de kinderen Egide 
Bels en Anna-Margaretha Christiaens af.  
 
Op 04 maart 1854 was er vuur in de schuur van "De Zwik", eigendom 
van notaris Van Ham uit St-Truiden af. Ze was echter verzekerd voor 
6.000 F. De oogst die ze bevatte, hoorde toe aan Henri Lintermans, 
raadslid 1848-1856, landbouwer en logementhouder. Men schatte het 
verlies op 12.024 F, dat volledig verloren ging en niet verzekerd 
was. Een genaamde Koopmans, veroordeeld tot dwangarbeid, maar 
vrijgelaten, werd gestraft om deze schuur te hebben afgebrand. 
 
Door onvoorzichtigheid brandde de grote hoeve van Nicolas Plu- gers 
en Marie-Elisabeth Leemans, langs de Melsterbeek op de hoek van 
de Beekkantstraat af op 19 augustus 1855. Verschillende omliggende 
huisjes werden eveneens door het vuur verslonden. Deze winning was 
het vroegere "pachthof van wijlen Machiel Leemans". 
 
Op 09 juli 1861 stond het huis van Catharina Christiaens, we- duwe 
Guillaume Darms, op de Luikersteenweg in lichtelaaie.  
Ze was moeder van 8 kinderen. De meubelen en beesten bleven in de 
vlammen. De schade werd geschat op 1.870 F, hoewel ze maar verzekerd 
waren voor 946 F. 
 
Huis en stallen, stro en hooi, 2 zakken haver en een hoeveelheid 
rogge van Jean-Baptiste Chapel en Rosalia Bels, die op de 
Dorpsesteenweg 62bis (nabij de Luiksesteenweg) woonden, ging op 
03 febr. 1864 in de vlammen op. Jean-Baptiste deed handel in varkens 
en paarden. In totaal had hij een verlies van 2.300 F. De verzekering 
kwam slechts tussen voor 1.415,69 F. 
 
In 1870 brandde de hoeve van Guillaume Loix, (z.v. Joannes-Melchior 
Loix en Maria-Gertrude Vanden Putte), gehuwd met 
Maria-Catharina-Elisabeth Coelmont, (d.v. Egide-Norbert en 
Anna-Agnes Schoofs), af in de Tomstraat, dicht bij de Spikboomkapel. 
Hij verhuisde naar de boerderij van Lambert Monville op de 
Luikersteenweg, hoek Borgwormse Kiezel.  
 
 
 


