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Met dit tweede nummer van de zesentwintigste jaargang mogen

we U weer veel leesgenot wensen.

De trouwe lezers van Martin Peeters' bijdragen over Eugène

Croymans in zijn rubriek "De Croymansen, in hun tijd en in

hun omgeving", zullen deel 13 in deze Sprokkelingen vinden.

Henri Timmers laat ons kennis maken met de beeldhouwers

Michel Hoeken en Gerard Jansen uit St.-Truiden. Deze zijn de

makers van de altaren  in de Wijchmaalse parochiekerk. Ook

verschillende beelden zijn van hun hand.

In de rubriek ‘Uit het dorpsleven’ blikken we terug op enkele

gebeurtenissen van de laatste maanden zoals de diamanten bruiloft

van Jeang en Wieske Erken-Winters, de vormelingen en eerste

communicanten en het overlijden van ere-schoolhoofd Jan Mertens.

Verder besteden we aandacht aan de geodetische merktekens en

het project van de restauratie van de veldkapellen

In 'Mededelingen' wensen we de lezers op de hoogte te houden van het

dagelijks gebeuren in Wijchmaal en de activiteiten van de eigen kring.

Met de vakantie in het verschiet, wensen we alle lezers veel

zonnige dagen.

Veel leesgenot
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DE “CROYMANSEN”

in hun tijd en hun omgeving

Kroniek van een uitgestorven Wijchmaalse familie

deel 12

Wij schrijven het jaar 1926; het jaar dat de Wijchmalenaren nog lange tijd zijn blijven
benoemen als zijnde het jaar dat “den ellentriek” in Wijchmaal kwam. Daarmee had de
moderne tijd ook in ons dorp zijn intrede gedaan! Voor vele dorpsgenoten die niet in het
Dorp of aan de Statie woonden, gaf dat echter wel een wrang gevoel dat nu en dan ook
luid uitgesproken werd. Omwille van de erg krappe financiële middelen kon het
gemeentebestuur hen immers geen aansluiting aan het stroomnet  bezorgen. Burgemeester
CROYMANS was er zich wel van bewust dat “den ellentriek ” die toen in Wijchmaal
was gekomen er maar was voor enkele bevoorrechte gehuchten, maar de gemeente
Wijchmaal had nog steeds geen ezelke op stal staan dat kon geld “schij... ”!

Heeft burgemeester-secretaris CROYMANS op dat ogenblik gedacht dat het genoeg
geweest was? Kon hij zijn taak niet meer aan, of voelde hij misschien zijn gezondheid
achteruit gaan? Hij was toch ook al 72 jaar (een voor die tijd toch wel respectabele
ouderdom) en had 28 jaar ten dienste gestaan van de gemeente en haar inwoners.
Wat er alleszins ook van moge zijn; in het prille begin van 1926 legde Eugène
CROYMANS officieel, maar toch erg onverwacht, zijn ontslagname als burgemeester
en secretaris bij de gemeenteraad ter tafel! Wij hebben nergens een spoor van geschreven
ontslagname kunnen ontdekken: evenmin het verslag van een gemeenteraadszitting
waarin dit dubbele ontslag besproken en gemotiveerd werd. Toen het in bredere
Wijchmaalse kringen bekend geraakte dat Eugène CROYMANS van het gemeentehuis
ging afscheid nemen stond men daar in Wijchmaal toch wel van te kijken. Vooral de
mensen van onder de kerktoren voelden dat zij tijd zouden nodig hebben om er aan te
wennen. Eugène CROYMANS zou immers voortaan niet veel in de dorpskern te zien
zijn en men zou er hem missen! “Kalzamig” als hij was, steeds te vinden voor een
praatje in de omgeving van het gemeentehuis voelde men de leegte die deze man achter
zich zou laten. “Jeun” CROYMANS was niet alleen burgemeester en secretaris; hij was
ook herbergier en als dusdanig lustte hij een frisse pint in de herbergen rond het
gemeentehuis. Hij deelde dat genoegen graag en steeds ten zijne koste met andere
cafébezoekers. Maar, en dat moet gezegd worden, steeds in alle fatsoen. Men kon in
Wijchmaal zeker niet spreken van pinten drinken dat dan zou uitlopen in drinkpartijen
zoals dat in Peer nogal eens het geval was!

Nu Eugène CROYMANS het gemeentelijk toneel ging verlaten moest er gedacht
worden aan zijn opvolging! Voor het ambt van burgemeester vormde zich geen
probleem; dat zou zichzelf oplossen. Hendrik MOORS ( alias MOERSKE ) zou als
eerste schepen dienstdoende burgemeester worden tot de gemeenteraadsverkiezingen
voor 1927 een nieuwe burgemeestersbenoeming op tafel zouden brengen.
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Verslag der raadszitting van 2 mei 1926 waarbij Henri DRIESEN bij stemming aangeduid

wordt als toekomstige gemeentesecretaris. Het kan vreemd lijken dat toen Eugène

CROYMANS, alhoewel hij ontslagnemend was, nog tekende als secretaris-dienstdoend en

burgemeester -dienstdoend.

Henri  DRIESEN mocht niet tekenen:  hij was wel aangeduid als secretaris, maar moest

nog definitief benoemd worden door de Provincie en nog de wettelijke eed afleggen.

Henri MOORS mocht ook niet tekenen.  Omwille van verwantschap (Henri DRIESEN was

zijn schoonzoon) mocht hij op deze zitting niet aanwezig zijn en kon dus ook niet als

burgemeester-dienstdoend bevestigen en ondertekenen.

De oplossing bestond erin dat Eugène CROYMANS nog eens voor erg korte tijd zijn

vroegere functie weer opnam !
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Voor de secretarisfunctie lag de situatie echter anders! De gemeentelijke administratie
moest verder draaien en niets belette de gemeenteraad om zonder dralen een nieuwe
secretaris te benoemen. En dat moet daar vlug in zijn werk zijn gegaan! Of dit ambt,
zoals het bij zulk ambt hoort, openbaar vacant werd verklaard is niet geweten. Alleszins
waren er, volgens het bewust gemeenteraadsverslag, maar twee kandidaten; beiden uit
Wijchmaal afkomstig en waarvan de ene met algemeenheid van stemmen werd verkozen
en de ander geen enkele stem achter zijn naam kreeg! Henri DRIESEN (alias Henri van
de kuster) had tot dan toe het beroep van commis-voyageur uitoefenend en tegenkandidaat
DÉSIRE SNYDERS. Deze was in Wijchmaal geboren en getogen en was er gekend als
“Dieser van Jenten”, enige zoon van Pieter Jan SNYDERS en Maria Anna CRYNS.
Dieser van Jente maakte vier jaar oorlog mee aan het front achter de IJzer. Na de oorlog
kwam hij als ruim gedecoreerd oud-strijder in Wijchmaal terug. Als frontman met
“voorkeurrechten”  (zoals dat toen gold)  had hij het  niet moeilijk om een “vast plaatske
aan de staat” te bemachtigen. Hij werd douanier ergens in het Antwerpse en verhuisde
naar Lommel. Hij moet wel erg aan Wijchmaal gehecht geweest zijn dat hij er zijn
kandidatuur als secretaris stelde.

Dieser heeft het alleszins moeten afleggen tegenover Henri van de kuster die alle
stemmen achter zijn naam kreeg! Welke invloeden moeten daar toen gespeeld hebben?
Waren de teerlingen reeds op voorhand geworpen? Of had een eventueel mogelijk
advies van pastoor KUYPERS de doorslag gegeven? Het was alleszins zo dat de
benoeming van Henri DRIESEN als gemeentesecretaris reeds op 9 juli door de
Bestendige Deputatie werd goedgekeurd. Op 17 juli 1926 legde Henri DR1ESEN de
voorziene eed af en van toen af kon hij officieel de secretarisstoel inpalmen die oud-
secretaris CROYMANS ruim 25 jaar lang had bezet.
Bleef nu nog de burgemeesterszetel in te nemen! Door wie? Er zal daar wellicht wel
over gepraat en misschien ook wel “gefiezeld” geworden zijn maar voorlopig was het
Hendrik MOORS die als dienstdoende burgemeester de sjerp mocht dragen. De
def in i t ieve burgemeestersspr int  zou moeten geleverd worden bi j  de
gemeenteraadsverkiezingen voor 1927. Wat er dan uit de bus kwam en hoe dat verder
zou aflopen was, zoals we het verder zullen zien, echt verbazingwekkend.

Rond oud-burgemeester en oud-secretaris CROYMANS was het intussen stil geworden.
Veel Wijchmalenaren, vooral de schoolkinderen, hadden het moeilijk om gewoon te
raken dat zij Eugène CROYMANS op het gemeentehuis niet meer dagelijks in dikke
mysterieuze boeken zagen schrijven. Men wist dat zijn gezondheid achteruit ging en dat
hij ook niet meer buiten kwam. Geboren worden, langer of korter leven en dan sterven;
het is een natuurwet waaraan niemand ontsnapt, ook “Jeun” CROYMANS niet! En zo
gebeurde het dan dat in Wijchmaal op 31 oktober 1926 de doodsklok luidde. Het nieuws
is zeker vlug in Wijchmaal bekend geraakt. Die “Jeun” CROYMANS waarvan gesproken
werd als zijnde een rijzige man die steeds flink rechtop liep, die naar Wijchmaalse
normen ook in de werkdaagse week als een heer gekleed ging met stijve “col”, hoed en
schoenen, die geen boer was maar toch met de boeren goed over de baan kon,
die niet  “groots” was maar die voor iedereen een woordje over had dat hartelijk
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klonk en volks; deze “Jeun” CROYMANS had op de vooravond van Allerheiligen 1926
zijn aardse leven in Wijchmaal vaarwel gezegd!
Zeggen dat de gemeente Wijchmaal na dit, alhoewel niet onverwachte, overlijden van
zijn oud-burgemeester en oud-secretaris verweesd zou zijn achtergebleven is zeker wel
te ver gezocht. Maar toch … . Met zijn 28-jarig burgemeesterschap en zijn gewetensvolle
en secure secretarisfunctie was hij toch iemand geweest die een bijzondere sfeer in
Wijchmaal had gebracht. Hij had zijn gemeentelijke functies zeer ter harte genomen en
er zijn voornaamste bezorgdheid aan gewijd. Dit integendeel met zijn voorgangers en
opvolger van wie gezegd werd dat voor hen de boerenstiel primeerde!

Door een erg gelukkig toeval geraakten wij in het bezit van de begrafenisrede die bij
de teraardebestelling van “Jeun” CROYMANS werd gehouden. Geschreven in het
handschrift van de nieuwe gemeentesecretaris Henri DRIESEN is zij waarschijnlijk,
zoals het hoort, door Henri MOORS als dienstdoende burgemeester voorgelezen. Een
grafrede was toen voor Wijchmaal ongetwijfeld nog een ongewoon iets. Het moest al
een erg gewichtig persoon geweest zijn voor wie in Wijchmaal zulke grafrede werd
uitgesproken!
Wij menen uit deze grafrede enkele passage te moeten aanhalen. Voor sommigen
klinken zij misschien wel enigszins hoogdravend, maar wij mogen er toch wel van
uitgaan dat elke Wijchmalenaar volmondig kon instemmen met hetgeen Hendrik
MOORS (alias Moerske) in die grafrede aanhaalde.

“In naam van alle gemeentenaren heb ik de droevige plicht op mij genomen om een
laatste vaarwel te sturen aan onzen diepbetreurden Heer Oud-Burgemeester
Eugène CROYMANS. Onze algemene weeklanken, onze aanwezigheid in de
godvruchtige plechtigheid rond dit graf, de smertelijke gemoedsaandoening die
onze zielen ontroert, deze diepe ingetogenheid en deze laatste hulde die wij aan
de nagedachtenis van onzen Heer Burgemeester bewijzen zeggen genoeg dat wij
alleen in hem een goede vriend en een wijze raadsman verloren hebben”

“Eene onvoorziene kwaal heeft hem nagenoeg vier maanden op het ziekbed
vastgekluisterd waar hij met een bewonderenswaardige verduldigheid zich aan de
Goddelijke Voorzienigheid onderwierp. Ons gemoed schiet ook vol als wij denken
dat onze goeden Heer Burgemeester over korten tijd nog genoeglijk en gezond in
ons midden verbleef en dat hij nu reeds de Eeuwigheid is ingetreden . . . Hoe
gaarne zou hij voorzeker nog eens zijne gewone wandeling naar de heide gemaakt
hebben; Hij keerde daar steeds zooals immer welgemoed van terug als hij gezien
had hoe daar door zijn tusschenkomst deze veranderd was in vruchtbare akker- en
weidegronden ”..

“Evenals de bloem in eenen vruchtbare grond weelderig opschiet werd Eugène
CROYMANS in de edele gevoelens van ons geloof opgekweekt en groot gebracht.
Eerlijk en rechtschapen, deftig in handel en wandel, behulpzaam en dienstvaardig
voor iedereen, bezield met een wijmoedig en dienstwillig karakter, was hij door
iedereen geacht  en bemind... ”
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“Jeun” CROYMANS had aldus zijn laatste rustplaats op het Wijchmaalse kerkhof ingeno-
men. Ongetwijfeld had hij er eerder zelf vele van zijn dorpsgenoten naartoe vergezeld. Nu
had een dankbare Wijchmaalse gemeente hemzelf op zijn laatste tocht begeleid. In de kerk
zou zijn gewone zitplaats in het midden van het oksaal, onder de grote orgelkast, nu open
blijven! Zijn grafsteen is er nog steeds alhoewel de inscripties erop met de duur der jaren
heel moeilijk leesbaar zijn geworden! Maar in Wijchmaal had men geen nood aan die
grafsteen om “Jeun” te gedenken! Zo had ik enkele jaren terug nog een gezellige babbel
met iemand die zich van in zijn prille jeugd oud-burgemeester CROYMANS nog goed
herinnerde en die in erg waarderende bewoordingen op zijn beurt verder vertelde van wat
hij door zijn ouders over Eugène CROYMANS had horen vertellen!

*     *     *

Ook in de clan der Croymansfamilie zal het overlijden van broer en nonkel “Jeun” erg
gevoelig verwerkt geworden zijn. Toen vader CROYMANS op betrekkelijk jonge
leeftijd (hij was amper 51 jaar!) kwam te overlijden stond moeder daar alleen tussen
haar acht kinderen. Eugène had toen immers als oudste en nog ongetrouwde zoon steeds
als steun en toeverlaat voor zijn moeder gediend om de familieband van de Croymansclan
met zijn acht kinderen stevig in de hand te houden. Hij is dat steeds, ook na het
overlijden van moeder, als een echte peetvader blijven doen
Intussen waren er van de acht CROYMANSEN al een drietal uit Wijchmaal uitgezwermd.
De vijf anderen (Eugène, Jef, Angelica, Louisa en Gustave hadden in Wijchmaal hunne
stek gevonden en waren er gebleven.. Louiza (gehuwd met meester JASPERS) was
reeds eerder plotseling overleden. Nu dan ook Eugène was komen te sterven bleven er
in Wijchmaal maar drie Croymansen meer over. In tegenstelling met hun broer Eugène
is geen van hen ooit in het Wijchmaalse dorpsleven blijvend op de voorgrond getreden.
Daar was eerst en vooral nog de joviale, Bourgondische Jef. Hij was in de dorpskern
weinig te speuren. Zijn leven speelde zich hoofdzakelijk af in de stationsbuurt. Hij had
daar, pal tegenover de “oude” statie, zijn “Hotel du Commerce”, wijd en breed gekend.

Eugène CROYMANS

° Hechtel  op 16 september 1854
† Wijchmaal op 31 oktober 1926

Burgemeester van 1898 tot 1926
Secretaris van 1902 tot 1926
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Zijn vrouw Jetteke (Henriette) stamde uit een Breese hoteliersfamilie. Zij wist hoe zo
iets moest geregeld en gerund worden en het moet gezegd; zij had er in Wijchmaal meer
dan de slag van weg! Als Jef zijn stationsbuurt verliet was dat meestal om met
jachtgeweer en weitas af te zakken naar de Grote Heide of de opgroeiende
gemeentebossen waar hij als verwoed jager aan zijn trekken kon komen.

Angelica was samen met haar broers Eugène en Gustave in het ouderlijk stamhuis
opgegroeid en volwassen geworden. Na de dood van moeder is zij er ook blijven wonen
en moet zij er een druk leven gekend hebben. Samen met de zorg voor haar echtgenoot
CLEEMPOEL, haar kinderen en haar inwonende ongehuwde broers hield zij ook nog
het “Café Tramhalte” draaiend alhoewel Eugène haar daar als het nodig was (en dat
gebeurde vaak!) een helpende hand toestak. Het is daar in het ouderlijk stamhuis dat de
lege plaats van Eugène waarschijnlijk het pijnlijkst zal aangevoeld geworden zijn!

Gustave was de jongste uit het nest. Van toen de eerste tram definitief door Wijchmaal
begon te rijden werd hij chef van de “buurtwegenstatie”. In de archieven vonden wij de
vermelding van het feit dat Gustave in 1925 gedecoreerd werd voor 35 jaren dienst aan
de Buurtspoorweg. Terug tellend vanaf 1925 komen wij dan uit in 1890. Gustave begon
dus zijn carrière als “chef van den tram” aan de ouderdom van amper 18 jaar! Voorzeker
de jongste tramchef van ver in de omtrek!
Gustave was ook, gelijk zijn broer Eugène, een erg volks type en daarbij ook nog een fervent
sportman die zijn sportijver vooral toespitste op de “velo” die toen terrein begon te winnen.
Hij fietste voor die tijd grote afstanden, stichtte fietsersclubs, richtte fietsmanifestaties in
en waagde zich zelfs aan koers rijden en koersinrichting! Geen wonder dan ook dat hij in
1932 op de gemeentelijke verkiezingslijsten stond en ook gemeenteraadslid werd. Hem was
echter niet, zoals zijn broer Eugène, een lange loopbaan in de Wijchmaalse dorpspolitiek
beschoren. Hij stierf reeds een goed jaar later op 6 augustus 1933!

*     *     *

Daarmee is de rol die Eugène CROYMANS speelde zowel in de schoot van de Wijchmaalse
Croymansen als in het kader van het Wijchmaalse dorps- en gemeentelijk leven
uitgespeeld! Wij meenden dat die rol wel eens ten volle mocht uitgeklaard worden en
ook uitgeschreven.

Wij menen echter voor slot nog kort te moeten terugkomen op de verdere opvolging van
burgemeester-secretaris CROYMANS. Het secretarisschap was nog geregeld bij leven
van de oud-secretaris. De opvolging in het ambt van burgemeester liep niet zo vlot van
stapel maar veeleer met horten en stoten. Meer daarover in een volgende aflevering
waarmee wij dan ook definitief een einde maken aan het personage van Eugène
CROYMANS in deze kroniek

(vervolgt)

M. PEETERS
Ganshoren
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Het hoogaltaar op het koor werd onthoofd en de twee zeer mooie identieke altaren in de
zijbeuken verdwenen. Van een werd het onderste gedeelte gebruikt tot nieuw altaar zoals we dat
tot heden nog kennen. Ook de prachtige marmeren preekstoel en communiebank werden

afgebroken en verkocht. De heiligen-
beelden, mooi verdeeld aan beide zijden
in de kerk werden verplaatst, terwijl de
koperen luchters vervangen werden. De
muurschilderingen, daterend uit 1925
en uitgevoerd door een zekere Brouwers
uit Luik, met het tafereel van de Goede
Herder boven het hoofdaltaar en de vier
evangelisten op het koor kregen geen
genade en werden overschilderd. Later
werd ook de kruisweg nog vervangen.

Het linker zijaltaar was toegewijd aan H.
Apollonia. Tijdens de noveen en op de
feestdag van deze heilige, kende
Wijchmaal een grootse volkstoeloop en

werden er missen gelezen aan dit altaar.Aan de rechterkant stond de H. Maria met het Kindje Jezus
(zie schets blz.35). Hier knielden de jonge moeders neer wanneer ze hun kerkgang kwamen doen.

Van het hoofdaltaar, waaraan tal van huwelijken werden ingezegend en verschillende eremissen
opgedragen beschikken we over voldoende fotomateriaal. Van de altaren in de zijbeuken  is de
Heemkundige Kring reeds jaren op zoek naar foto’s. Tot nu toe is dat niet gelukt. Bij de verhuis naar
ons nieuw documentatiecentrum konden we een degelijke inventarisatie doorvoeren en ontdekten
we een schets van één van de altaren uit de zijbeuk. Het is van de hand van de beeldhouwers Michel
Hoeken en Gerard Jansen uit St.-Truiden. Het is getekend op schaal van 5 centimeter per meter en
als we dit nameten zou het bovengedeelte van de zijaltaren 2 meter zijn geweest en de nis waar
O. L. Vrouw of de H. Apollonia stond iets meer dan één meter. Ook het hoofdaltaar, een van de
biechtstoelen, de ballustrade van het hoogzaal, de beelden van H. Bavo en H. Jozef, evenals een
lessenaar uit eiken hout komen uit dit atelier. Ze dateren uit de periode 1879-1880.

DE ALTAREN

IN DE WIJCHMAALSE PAROCHIEKERK

Door de conciliaire vernieuwing in de periode 1960-1970 werden er heel wat
veranderingen doorgevoerd in de katholieke kerk, zowel wat het interieur betreft
als bij de uitvoering van de diensten. Zo moest de priester de heilige mis opdragen
met het gelaat naar de gelovigen en de communie mocht niet meer uitgedeeld
worden aan de communiebank. Ook onze parochie ontsnapte daar niet aan.

Binnenzicht van de kerk zoals het vroeger was
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In het ‘Registrum memoriale en archivale’ van Wijchmaal vinden we
terug dat het hoofdaltaar 1.528 fr. kostte, de zijaltaren elk 1.000 fr. en de
ballustrade van het hoogzaal 500 fr. Hiervoor kreeg de pastoor giften van
Servatius Tielen en Anna Maria Tielens uit Kleine-Brogel, van Mathijs
Schepers, Leonard Steensels, Antoon Schepers uit Wijchmaal, Leonard
Truyens, Mathijs en Hermanus Vanduffel en Pieter Vrijsen uit Eksel en
tot slot griffier Jan Vanduffel uit Peer.

In 1980 werd de kerk herschilderd en het initiatief genomen de
muurschilderingen in zijn oorspronkelijke staat  terug te brengen, wat
gedeeltelijk ook gelukt is. Kunstschilder Rik Verhelst uit Diepenbeek heeft
daar verschillende maanden aan gepenseeld om deze prachtige beelden
terug bloot te leggen. Spijtig genoeg zijn de altaren niet meer te herstellen.

H. Timmers
Wijchmaal

DE ALTAREN IN DE WIJCHMAALSE PAROCHIEKERK

uittreksel uit het ‘Registrum memoriale en archivale’

 Beeld van de H.Bavo
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DE ALTAREN IN DE WIJCHMAALSE PAROCHIEKERK

WIE WAREN MICHEL HOEKEN EN GERARD JANSEN

Buiten de vermeldingen in het ‘Registrum memoriale en archivale’ vinden we
niets terug. Geen officiële stukken of facturen van aankoop. Dankzij de
bereidwillige medewerking van de h. Romain Lenaerts, secretaris van de
Heemkundige Kring Groot Sint-Truiden, bekwamen we echter heel wat informatie
over beide beeldhouwers, en ook over de geschiedenis van de verschillende
ateliers houtsnijwerk in het zuiden van de provincie.
We hebben een synthese gemaakt uit twee verschillende publicaties die  werden
uitgegeven in Sint-Truiden.

De Zuidelijke Nederlanden, die traditioneel bekend stonden als beeldhouwerscentrum,
kenden ook in de 19de eeuw een belangrijke houtsculptuuractiviteit. Internationaal vermaarde
ateliers zoals deze van De Cuyper, Geefs, Geerts, Peeters en Goyers leverden tot bij de
opkomst van eigen landelijke werkplaatsen vanaf de jaren 1860 ondermeer aan de
Nederlandse katholieke bedehuizen.
De kunstenaars die een leidende rol speelden in de academies schiepen vooral burgerlijke
werken onder klassieke invloed, terwijl het religieus product in eigen christelijke stijl als
stoffering van het kerkgebouw werd vervaardigd door vaak anonieme ambachtslui naar
tekeningen van de architect.

De grote vraag naar kerkmeubilair in een tijd van restauraties en nieuwbouw bood aan
timmerlieden en schrijnwerkers de kans om op te klimmen tot leveranciers van beelden en
figuratief snijwerk. Omstreeks midden 1800 ontstonden in Vlaanderen kleine werkplaatsen
waar beelden, altaren, preekstoelen, biechtstoelen, communiebanken en sculpturale
aankleding aan betaalbare prijzen werden uitgevoerd.

In 1862 wordt voor de provincie Limburg slechts één beeldhouwersatelier vermeld, dat te
Sint-Truiden gevestigd is, een twintigtal werknemers telt en van internationaal gehalte
blijkt. Drie jaar later is het aantal werklieden reeds gestegen tot meer dan dertig. De
leidende beeldsnijder is de in 1828 te Woensel bij Eindhoven geboren Cornelis Janssen.
Als zoon van een fabrieksarbeider woont hij op het einde van de jaren 1840 in bij de
timmermansfamilie Kluytmans te Eindhoven. Het schrijnwerkersmilieu en de ‘Eindhovense
Teekenschool’ beïnvloeden de ontwikkeling van de beeldsnijkunst in de bij uitstek
katholieke Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg.

Na een verblijf te Peer gaat Cornelis Janssen in 1851 als schrijnwerkersgast naar Sint-Truiden.
Acht maanden nadien huwt hij met de veertien jaar oudere naaister Marie Elisabeth Wijnrocx.
Het tweetal blijft kinderloos. Het beeldsnijdersatelier Janssen verwerft een internationale
faam en krijgt vooral in de zestiger jaren lovende vermeldingen in de provinciale en
gemeentelijke jaarverslagen.

De inventarisering van de totale atelierproductie wordt bemoeilijkt door de grote kwantiteit
en het mobiel karakter van de roerende kunstvoorwerpen, die vooral in een recente periode
van veranderende liturgische normen uit de kerken werden verwijderd. Ook de burgerlijke
productie voor de streekadel raakte her en der verspreid. De meeste meubels werden door
hun makers, die zich eerder als ambachtslui dan als kunstenaars beschouwden, niet gesigneerd.
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DE ALTAREN IN DE WIJCHMAALSE PAROCHIEKERK
Vaak werden zowel stoffering als gebouw
door de leidende architect in een totaalvisie
ontworpen zodat de beeldsnijder louter
uitvoerder was.

Ondanks het succes en de grote verspreiding
van zijn producten is het werk van de
ambachtsman Cornelis Janssen omstreeks het
laatste kwart van 1800 in onmin geraakt bij
de kunstkritiek die dan naar kwaliteit en
historische verantwoording oordeelt.

In 1867 wordt naast het atelier Janssen een
tweede werkplaats vermeld onder leiding van
de stukadoorszoon en beeldhouwer Alfons
Dumont, een geboren Truienaar die zijn
opleiding kreeg in Antwerpen. Vier jaar
nadien vermelden de jaarverslagen een derde
beeldhouwersatelier. Michel Hoeken, een
land- en leeftijdsgenoot van Cornelis Janssen,
woont in 1856 als beeldstekersgast bij deze
laatste in. Vanaf het begin van de jaren 1870
is onder leiding van Hoeken en van zijn
aangetrouwde neef Gerard Jansen het derde
ate l ier  te  Sint -Tru iden werkzaam.
Kenmerkend voor dit atelier is dat er alleen
hout bewerkt werd en dat er uitsluitend
religieuze beelden en kerkmeubilair gemaakt

werd. Het zwaartepunt van hun activiteiten lag in de provincies Luik en Namen.

Eén van hun vroegste grote opdrachten was de volledige bemeubeling van de Sint-
Dionysiuskerk te Grand’Axhe (Borgworm). De neogotische kerk werd gebouwd in 1870-
1872 naar ontwerp van architect J.L. Blandot-Grayet uit Hoei. Altaren, preekstoel,
biechtstoelen, beelden en triomfkruis werden geleverd door Hoeken en Jansen. Bij het
hoofd- en het noordelijk zijaltaar is de voorzijde van de altaartafel versierd met
reliëfvoorstellingen uit het Oude en het Nieuwe Testament. De zijaltaren hebben een
torenvormige bovenbouw met gotisch geïnspireerde raamopeningen, maaswerk, wimbergen,
pinakels en nissen met de beelden van Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Dionysius, geflankeerd
door engelen met banderollen. Op de kuip van de preekstoel staan de vertegenwoordigers
van het geschreven woord: de vier kerkvaders en de vier evangelisten. In de zijbeuken zijn
tussen de kruiswegstaties een aantal nissen aangebracht waarin heiligenbeelden van
allerlei variëteit prijken: martelaren, ordestichters, pestheiligen, lokale heiligen.

Ook in de regio rond Sint-Truiden treft men in menige kerk beelden aan die afkomstig zijn
uit het Hoeken en Jansen-atelier. De kerk van Wintershoven (Kortessem) was één van de
vroegste christelijke stichtingen; haar geschiedenis is nauw verbonden met Sint-Amandus
en de heilige Bavo, van Haspengouwse origine. Zij bezat een grote rijkdom aan kostbare
relieken waaronder een zeldzame reliek van Sint-Lambertus; zij trok dus van heinde en

Schets van het O.L.Vrouw altaar
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verre pelgrims en bedevaarders aan. In mei 1897 hadden er in Wintershoven grootse
festiviteiten plaats. De vergrote en vernieuwde kerk naar ontwerp van P. Langerock (1859-
1923) werd plechtig ingewijd. Bij deze gelegenheid werd bij Hoeken en Jansen een
gepolychromeerd Sint-Lambertusbeeld besteld. De heilige, met boek en scepter, is gekleed
in bisschoppelijk ornaat en kijkt met een bezorgde blik. Het beeld, gesigneerd op het
voetstuk, is met veel zorg en aandacht voor details gesneden, bijvoorbeeld de gestileerde
haar- en baardkrullen.

In 1882 voerden de twee Truiense beeldsnijders een opdracht uit voor de familie de Grunne
op het kasteel van Hamal te Rutten. Het is een beeldengroep ter nagedachtenis van
Alexandre de Grunne, geboren in Brussel op 25 januari 1882 en drie dagen later overleden.
De beeldengroep heeft de vorm van een piramide en is opgebouwd uit drie zones: op een
rotsachtig heuveltje knielt de jonge moeder en beweent haar dode kindje dat naakt in haar
schoot ligt. Zij heeft het gelaat verborgen achter haar handen en lange haren. Een engel in
koorkap ondersteunt haar in een troostend gebaar. In de volgende zone heeft een tweede
engel het kind opgenomen en reikt het aan een derde engel die de top van de piramide vormt
en het kind ten hemel optilt. Ondanks de tragiek van de voorstelling worden hier geen
heftige emoties getoond. De droefheid van de moeder is ingetogen en beheerst. De
compositie is doordacht; de drapering is zwaar en ingewikkeld waardoor het gevoel van
zwaarmoedigheid nog wordt versterkt. De haarpartijen van de rijzige engelen met hun
volle, naar achter wapperende pijpekrullen herinneren aan de haartooi van de Vlaamse
laat-gotische engelen. Deze beeldengroep behoort, samen met de twee eerder geciteerde
beelden, tot het beste wat het atelier Hoeken en Jansen heeft voortgebracht.

Het duo Hoeken en Jansen heeft ook een aantal ontwerpplannen getekend voor de bemeubeling
van drie Limburgse kerken. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Gerdingen (Bree) is het niet
duidelijk in hoeverre deze plannen ook uitgevoerd werden want enkel de biechtstoel stemt
overeen met het plan: een sierlijk neogotisch meubelstuk met briefpanelen, pinakels en hogels.

In de Sint-Pieterskerk van Lauw (Tongeren) werd in 1876 een homogeen neogotisch
meubelconcept volgens plan uitgevoerd, maar een al te progressieve pastoor heeft de
altaarretabels afgebroken, de preekstoel gedemonteerd en de communiebank opzij
geschoven. Enkel de biechtstoelen en de verweesd achtergebleven beelden van de altaren
hebben de afbraakwoede overleefd.

Anders in de Sint-Hubertuskerk van Membruggen (Riemst): hier bleef een volledig
neoromaans ensemble van 1891 in goede toestand bewaard. Het deurtje van de expositietroon
op het hoofdaltaar werd versierd met een reliëfvoorstelling van de maaltijd van Christus
met de Emmaüsgangers. Het tafereeltje speelt zich af in een romaans geïnspireerd
(kerk)interieur. De drie figuren zijn op een subtiele en gestileerde manier gesculpteerd; de
drapering is soepel met een fijne, symmetrische plooienval. De expositietroon wordt
geflankeerd door twee nissen met de levensgrote beelden van Petrus en Paulus. Zij tonen
bijzonder veel gelijkenis met de apostelbeelden die het duo 15 jaar eerder gesneden had
voor de kerk van Lauw. Zij zijn duidelijk niet van dezelfde hand en dezelfde kwaliteit als
het verfijnde Emmaüstafereeltje.

De kwaliteit van het oeuvre van Hoeken en Jansen is zeer ongelijkmatig. Enkele beelden
zijn krachtig en kunstvol gesneden, de meesten zijn flets en karakterloos; soms is hun werk

DE ALTAREN IN DE WIJCHMAALSE PAROCHIEKERK
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‘très mediocre’ zoals de Commission royale des Monuments oordeelt over de
ontwerpplannen voor de zijaltaren van de Sint-Dionysiuskerk van Gotem (Borgloon). De
drapering is nu eens hoekig en stroef, dan weer soepel en vloeiend. De kleurige afwerking
is soms banaal, soms een harmonische combinatie van polychromie en bladgoud. Het is
niet duidelijk wie van beiden de betere hand had: Michel Hoeken en Gerard Jansen
signeerden immers altijd samen, zowel de plannen als de objecten. Wanneer Gerard in
1906 overlijdt, wordt het atelier opgedoekt en verlaat zijn partner Sint-Truiden om terug
te keren naar zijn geboortedorp.

DE ALTAREN IN DE WIJCHMAALSE PAROCHIEKERK

Bronnen: Archief Heemkundige Kring Wijchmaal.
Uittreksel uit ’St.-Truiden ingekaderd’ 1830-1914.
Uittreksel uit ‘Nederlandse beeldsnijders te St.-Truiden in de tweede helft van de 19de

eeuw’ door Willem Driesen.

Met dank aan Romain Lenaerts, secretaris Heemkundige Kring Groot Sint-Truiden.

Het hoofdaltaar waaraan tal van
huwelijken werden ingezegend en
verschillende eremissen opgedragen

Het huidige altaar samengesteld uit  één
van de zijaltaren

Redactie
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UIT HET DORPSLEVEN... EERSTE COMMUNIE

1 Bryan Langens
2 Bryan Nijs
3 Stef Lorenz Jaenen
4 Lene Boons
5 Bram Steensels
6 Ester Verlaak
7 Jeroen Pass
8 Dana Langens
9 Annelien Goeleven

10 Eline Claes
11 Sven Kuypers
12 Saskia Van Looken
13 Lobke Lemmens
14 Wout Deckers
15 Silke Oyen
16 Jenthe Camps
17 Charlotte Mentens
18 Katrien Boutsen

19 Tamara Brouns
20 Liesanne Gerits
21 Lisa Luys
22 Wout Smeets
23 Jana Snoecks
24 Dennis Claes
25 Victor Palmans
26 Jordy Cuypers
27 Samanta Oyen

28 Ivar Hendrix
29 Céline Vanhout
30 Juf Sabine
31 Juf Paula
32 Meneer Pastoor
33 Mevrouw directrice
34 Juf Marleen
35 Meester Jos
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33

21
30 31 32

18 20

26

34 35
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EERSTE COMMUNICANTEN,  18 mei 2003
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PLECHTIGE COMMUNIE UIT HET DORPSLEVEN...

1 Vanbriel Rudi
2 Dalemans Anke
3 Weltens Glenn
4 Clerix Joeri
5 Hertogs Sander
6 Plessers Stefanie
7 Luys Lore
8 Vandijck Ruben
9 Jacobs Sanne

10 Geutjes Femke
11 Hoogsteyns Ivan
12 Palmans Hanne
13 Vandijck Stef
14 Lenaerts Sofie
15 Kirsten Katrien
16 Truyens Pauljan
17 Cuypers Cindy
18 Ceyssens Sven

19 Ceyssens Benjamin
20 Reynders Thomas
21 Brouwers Laurenz
22 Devuyst Kevin
23 Schalley Dorien
24 van Erderwijk Lynn
25 Leen Louisa
26 Persoons Erik

1 2 3 4

6

5

7

8

9
10

11
12

13

14 15

16

17
19

22

25

21
18 20

26

23
24

Mia Vrijsen

Wijchmaal

PLECHTIGE COMMUNIE en H. VORMSEL, 11 mei 2003
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Op zaterdag 10 mei j.l. vierden Jeang en Wieske hun diamanten bruiloft. Jeang werd geboren
te Wijchmaal op 5 augustus 1922 en stamt uit een gezin van 10 kinderen. Wieske zag het
levenslicht te Peer op 8 februari 1922 en komt uit een gezin van vijf kinderen. Zij trouwden te
Peer op 1 mei 1943 in volle oorlogsjaren. Het gezin telt 2 kinderen, 2 kleinkinderen en 2
achterkleinkinderen. Sinds een drietal jaren genieten ze van een rustig leven in een serviceflat
te Peer maar Wijchmaal laat hen niet los.

De loopbaan van Jeang is nogal gevarieerd. Vanaf zijn 14 jaar ging hij werken in de sigarenfabriek
Hofnar te Valkenswaard. In 1941 werd hij door de bezetter verplicht in de mijn te gaan werken.
Het werd Zwartberg, maar in 1949 ging hij naar een Luikse mijn. Daar was het nog erg primitief
werken tegenover de mijnen van Limburg. Zo werd daar het transport van kolen in de
ondergrond nog met paarden verricht. In 1951 stapte hij over naar het leger waar hij na 6
maanden de functie van chef-kok bekleedde. Duitsland, Tongeren en Leopoldsburg waren
achtereenvolgens zijn thuishavens. Alvorens definitief op rust te gaan werkte hij ook nog enkele
jaren bij Daf Eindhoven. Wieske zorgde ondertussen voor het huishouden en wanneer het
mogelijk was ging zij op diverse plaatsen poetsen. Fietsen, wandelen, kaarten, lezen en tv-kijken
zijn momenteel hun hobby’s.

De feestelijkheden werden ingezet met een dankmis waarin deken Kwanten voorging. Nadien
boden de jubilarissen een receptie aan in de ‘Schommel’. Hier mocht blijken dat zij op veel
sympathie kunnen rekenen, zowel van de bewoners van de serviceflats als van de vele
Wijchmalenaren waartussen zij jaren hebben geleefd. Bloemen en geschenken ontbraken dan
ook niet. Ook vanwege het stadsbestuur mochten zij een mooi geschenk ontvangen.

H. Timmers
Wijchmaal

Diamanten bruiloft van
Jeang Erken en Wieske Winters

UIT HET DORPSLEVEN
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Enkele gedachten uit de homilie voor Jan Mertens

Vele mensen uit Wijchmaal hebben hem gekend als de meester met de zachte hand, die op een eenvoudige
manier kinderen leerde werken en studeren. Hij leerde hen van de natuur houden, hij leerde hen zingen,
maar ook leerde hij hen dat ze God in hun leven nooit mogen vergeten. Zelf heeft hij dat als een goede
leraar altijd voorgedaan.

Zingen was voor hem tweemaal bidden. Dank zij hem mogen we fier zijn op de twee zangkoren die hij
heeft gesticht: het gemengd koor Singt Altegaer en het Vrouwenkoor.

Vele jaren was Jan leraar in de basisschool. Omwille van zijn vele talenten en verdienstelijkheid kreeg
hij van het schoolbestuur de opdracht ook schoolhoofd te worden. Hij deed zijn opdracht met veel
nauwgezetheid. Ondertussen gaf hij dan ook nog les als leraar van het zesde jaar.

Tot voor enkele jaren was Jan voorzitter van de Kerkfabriek en leidde hij de vergaderingen. Ook die
taak heeft hij met veel toewijding gedaan. Zelfs toen hij tot erevoorzitter werd verkozen, volgde hij
met veel bekommernis de geplande werken aan onze kerk en bleef hij trouw iedere vergadering bijwonen,
en zijn steentje bijdragen aan de zorg voor onze kerk.

Jan hield van de natuur, van bloemen en planten, van zaaien en oogsten en van een vruchtbare
groentetuin. Vele jaren was hij  ook voorzitter van de Volkstuinen. Vele mensen hebben dank zij hem
de smaak gekregen om de natuur beter te waarderen.

Eens op pensioen sloot hij aan bij de Bond der Gepensioneerden. Hij voelde er zich direct thuis bij zijn
leeftijdsgenoten. Hij maakte de vele reizen mee die de bond inrichtte, volgde de bezinningsmomenten, nam
deel aan de bedevaarten en nam zolang hij kon deel aan de feesttafel van het jaarlijks ledenfeest.

Ook ziekenzorg droeg hij een warm hart toe, omdat hij ondervond dat deze mensen aan onze bejaarde
en zieke mensen door hun bezoeken zoveel steun bezorgden.

leder jaar op 11 november onder de viering voor de gesneuvelden voor het vaderland kwam Jan naar
voor en las hij de lange lijst van de gesneuvelden en van de overleden oud-strijders voor en vroeg hij
om een gebed voor zijn overleden strijdmakkers.

Wijchmaal zal Jan Mertens in het hart blijven dragen, want hij heeft zoveel van zichzelf aan de mensen
van Wijchmaal gegeven. Hij heeft niet voor zichzelf geleefd, maar steeds voor de anderen, zijn familie
op de eerste plaats. Door zijn eenvoud en zijn zacht karakter was Jan een geliefd mens, een mens om
nooit te vergeten.

IN MEMORIAM

Jan MERTENS

UIT HET DORPSLEVEN

De Heer Jan Mertens, echtgenoot van Mevrouw Henriette Driesen

Geboren te Peer op 17 januari 1919 en overleden in het Z.O.L. Campus St.-Jan te Genk op 1 juni 2003

Pastoor  Alders  - redactie

Oudstrijder-Krijgsgevangene 1940-1945
Ere-Schoolhoofd Basisschool Wijchmaal
Ere-Voorzitter Kerkfabriek St.-Trudo Wijchmaal

Ere-Voorzitter Volkstuinen Wijchmaal
Lid van Ziekenzorg
Lid van de Bond der Gepensioneerden
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Zo treft of trof men haast in elk dorp nog waterpaspunten of hoogtemerken vervaardigd in
gietijzer. In 1892 werden de eerste merktekens aangebracht, meestal op openbare gebouwen:
kerk, pastorie of gemeentehuis. Vanaf 1946 kwam er een tweede algemene waterpassing.
Deze merktekens zijn beschermd door de wet van 10 juni 1927. Het is verboden deze
richttekens te beschadigen, te verplaatsen of weg te nemen.

Een ander voorbeeld van een merkteken is de ‘IJzeren man’ of
‘Rode Born’op het domein van Pijnven, vlak langs de toeristische
weg van Eksel naar Lommel (foto hiernaast). Deze paal werd
opgericht door het Belgisch leger in 1851. Dit gebied was in die
periode nog een uitgestrekte heidevlakte en bood de mogelijkheid
om precieze meetkundige waarnemingen uit te voeren naar de
kerktorens uit de omgeving en tevens over het ganse gebied van het
legerkamp Beverlo. Ook de geleerde en sterrenkundige Houzeau
maakte in 1886 op deze plaats gebruik om er plaatsbepalende
verrichtingen te doen naar de hemellichamen.

In Wijchmaal vonden we tot op heden geen enkel van deze ijzeren
merktekens. Vermoedelijk zijn ze verdwenen door de verbouwingen
aan de kerk en de pastorie.

Aan de voorgevel van het kerkje in oud-Rekem konden we wel zo een gietijzeren teken
fotograferen. Onlangs, bij een wandeling ontdekten we, ingemetseld in de voorgevel van
de telefooncentrale in de Spoorwegstraat, wel zo’n merkteken.

GEODETISCHE MERKTEKENS

WETENSWAARD

Om stafkaarten te kunnen opmaken en ook voor  tal van andere doeleinden moet men
beschikken over een aantal landmeetkundige coördinaten, verspreid over gans het
land. Met de moderne middelen zoals luchtfotografie en satelietverbindingen van
heden is dat nu misschien minder nodig, maar toch.

Merkteken aangebracht op een tiental
centimeter boven de grond, links van de
deur van het kerkje in oud-Rekem
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GEODETISCHE MERKTEKENS

Onder andere de diensten van de waterleiding maken van deze meetpunten gebruik.

Sterrenkundig ligt Wijchmaal op 51° 6’ 33” – 51° 9’ 20” noorderbreedte en 5° 26’ 28” –
5° 26’ 13” oosterlengte. Het niveauverschil bedraagt ongeveer 20 m. Het laagste punt is
54 m. boven de zeespiegel en het hoogste punt is 70 m. boven de zeespiegel. Gemiddelde
hoogte is 60 m.

Bronnen: Tijdschrift Limburg, 1973, nr. 3
Archief Heemkundige Kring Wijchmaal vzw.

H. Timmers
Wijchmaal
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“De kapellen zijn een belangrijk historisch erfgoed voor de stad en  sfeerbrengers in onze
kerkdorpen. Omdat heel wat van deze kapellen langs fiets- of wandelroutes liggen,
genieten fietsers of wandelaars er ook van. Ter gelegenheid van de renovatie van de
kapellen is het zinvol om ook onderzoek te doen naar de historiek. Heel wat kapellen
werden naar aanleiding van de tweede wereldoorlog gebouwd ”, vertelde schepen Sigrid
Cornelissen bij de voorstelling van het project.

Heel wat eigenaars, buurten of verenigingen zijn al jaren in de weer bij het onderhoud van
een kapel. Wie een veldkapel wilde renoveren kon bij de stad terecht voor materialen zoals
verf, cement of pannen. De stad Peer kon voor dit project rekenen op Europese en
provinciale steun, maar investeerde er ook zelf in.

WAAR MEN GAAT LANGS VLAAMSE WEGEN ...

VELDKAPELLEN

Langs de Peerse wegen staan er een 140 veldkapellen, waarvan ongeveer een 15 in
Wijchmaal. In oktober vorig jaar startte het stadsbestuur met een project om in
Peer 14 van deze veldkapellen samen met het Landschapsteam van Regionaal
Landschap Kempen en Maasland op te knappen.

KAPEL VAN DE BLIJLEVER

In Wijchmaal bouwde het Landschapsteam van Regionaal Landschap Kempen en Maasland de kapel
gelegen bij de boerderij van de familie Steensel aan de Blijlever volledig op. Deze kapel was
gebouwd in mergelsteen en werd later met goede bedoelingen gerestraureerd met gebruikmaking van
cement. Daar mergel en cement elkaar aantasten, werd deze kapel volledig vernieuwd. Spijtig genoeg
weten we niet om welke reden deze kapel werd gebouwd en vanwaar de toen gebruikte mergel kwam.
Mogelijk is er nog een lezer die over meer informatie beschikt en ons kan verder helpen.
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KAPEL VAN DE HOENRIK

Na de oorlog 1914 liet Steensels Frans een kapelletje bouwen ter ere van de H.Antonius om zo te
voldoen aan een belofte. Zoals vele andere, verdween ook dit kapelletje tijdens wegeniswerken
omstreeks 1975. In april 1978 bezorgde het gemeentebestuur de nodige materialen en bouwden de
buren Roger Rutten en Jef Peraer, geholpen door August Sprengers, een nieuw kapelletje, identiek
aan het vroegere. In 2003 werd ook dit afgebroken, daar het ongelegen stond voor een bouwplaats,
en werd het met eigen middelen opnieuw opgebouw in de naastliggende voortuin.

COLEMONT KAPEL

Het werd gebouwd op de kruising van twee (aarden) wegen, tegen de rand van een naaldbos, ter
nagedachtenis aan Colemont Hendrikus, die hier verongelukte bij het hoeden van de koeien.
Het kapelletje werd door Jef Verslegers - Craeghs volledig gerenoveerd. Voor de leien en cement
deed hij beroep op de stadsdiensten. Voor de andere grondstoffen zorgde hij zelf.
Ook deze kapel kan regen en wind weer jaren doorstaan.

Meeus Guido

VELDKAPELLEN



n
u

m
m

e
r 9

6
46

sprokkelingen

S
T

A
M

B
O

O
M

KENIS(KENENS)
Pieter Jan Math.
Dagloner

° Overpelt
7-11-1816

+ Eksel
21-12-1849

VAN RINTEL
Maria Catharina
       Dagloonster

° Eksel
21-07-1818

+ Eksel
25-05-1897

VANDER-
LOCHTEN
Pierre Mathias

Landbouwer
° Eksel
   26-09-1813

+ Eksel
     01-07-1885

GYPENS
Maria Theresia

Landbouwster

° Balen
    1811
 + Eksel
    02-01-1883

°

+

°

+

°

+

°

+

KENENS(KENIS)
Hendrik Willem

Metser
Herbergier

° Eksel
03-12-1847

+ Eksel
20-07-1902

VANDER-
LOCHTEN

Maria Elisabeth
Huishoudster

° Eksel
10-11-1844

+ Eksel
    17-01-1897

SPEE
Christiaan

Onderwijzer

° Bilzen
  circa 1834

+

x  Eksel  02-11-1842 x x x

x  Eksel 12-09-1872 x

VANDEWINKEL
Maria Helena

°

+

KENIS
Victor

Aannemer
° Eksel
  24-09-1879

+ Eksel
04-11-1941

  Begrav. Wijchmaal

SPEE
Maria Cornelia

° Bilzen
05-07-1878

+  Wijchmaal
     13-10-1969

KENIS
Joanna Wilhelmina

Helena (Hélène)
°Eksel 19-02-1906

+ Wijchmaal 20-05-03
As verstrooit op het
kerkhof te Hasseld

x

VAN GINNEKEN
Henri

overleden

x Eksel 13-02-1904
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MEDEDELINGEN

IN MEMORIAM

Op 27 april 2003 overleed op 47-jarige leeftijd Tilly Vangeneugden, echtgenote
van Ivo Linsen en moeder van Joris.
Tilly trad op 1 september 1980 als kleuteronderwijzeres in dienst van de
Wijchmaalse kleuterschool, toen gehuisvest aan de St.-Elisabethlaan.

Vele kinderen zijn hun schoolcarrière bij haar gestart. De eerste onzekere
stapjes in een totaal nieuwe wereld heeft zij zo liefdevol begeleid. Ze heeft heel

wat kleuters en ouders getroost, heel wat traantjes geveegd. Ze was voor hen als een tweede
moeder, altijd klaar voor een warme knuffel. Ze wilde dat de kleuters het goed hadden in haar
klasje. Geen inspanning was haar te veel.

Aan de beproefde familie bieden we onze gevoelens van oprecht medeleven aan.

SCHENKINGEN

* Louis Vanderhoydock-Clerix bezorgde ons een kopie van doodsbrief en doodsprentje van
zijn vader.

* Toine Smeets bezorgde ons een kopie van het trouwboekje van zijn grootouders.
* Bij de overlijdensberichten in ons vorig nummer stond als geboorteplaats van Jean Geuns

Wijchmaal aangegeven. Dit moet Overpelt zijn.
* Van de Heemkundige Kring Hechtel-Eksel onvingen we de nummers van hun tijdschrift

‘Lei en Griffel’ die in onze collectie ontbraken.
* Doodsbrieven en doodsprentjes worden steeds in dank aanvaard. Eventueel maken we

er kopies van. Zo kunnen we mensen die met hun stamboom bezig zijn beter informeren.

INFORMATIEF

* Ons documentatiecentrum wordt al regelmatig geraadpleegd. Vele bezoekers konden we
verder helpen bij de opmaak van hun kwartierstaat of vonden in ons archief de nodige
genealogische informatie om verder te zoeken.
Iedere tweede donderdag van de maand, van 19 u. tot 21.30 u. kunnen de bezoekers er terecht
voor opzoekingen allerhande. Er is steeds iemand aanwezig van het bestuur.
In de maanden juli en augustus kan het echter alleen na afspraak.

* Op 20 mei 2003 overleed Hélène Kenis, weduwe Henri Van Ginneken. Zij was reeds enkele
jaren thuis bij haar zuster Mariette. Hélène is geboren te Eksel op 19 februari 1906 en was
de oudste inwoonster van Wijchmaal. De redactie heeft getracht haar kwartierstaat op te
maken. Zie hiernaast

* We waren aanwezig op en/of werkte mee aan:
- op de gouwdag te Zonhoven
- de diamanten bruiloft van Jeang Erken en Wieske Winters
- de Torenfeesten te Peer op 11 mei

* Op 17 mei namen we met verschillende leden deel aan een uitstap naar Aken. Deze reis was een
organisatie van de Culturele Kring 'Dat Stedenen Peer'.

* Op 7 juni brachten we een werkbezoek aan het archief van de Heemkunde Kring Zonhoven

Redactie
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