RIJSBERG
Louis Kemps

In deze bijdrage willen we de inwoners van de wijk Rijsberg overlopen, tussen 1931
en 1947. Hoewel dit gehucht reeds aanzienlijk ingeboet had aan oppervlakte, bleef
het toch nog uitgestrekt. We starten in de Deliestraat, even voor het kruispunt met
de huidige Bert Leysenlaan, nemen het voorste gedeelte van de 1-Meilaan mee en
zakken af naar het Volkshuis toe op Rijsberg, Vroeger was dat gedeelte van de Deliestraat trouwens beter gekend als “den Hogen Rijsberg”. Langs de rotonde draaien we de Soef op tot voorbij de boerderij van de familie Geuens en keren vervolgens

Jozef Frans Kemps en echtgenote Francisca Geens aan het begin van de Broekstraat voor de schuurdeur van buurman Frans Ruymaekers.
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Jan Ferdinand Verrydt en Anna Catharina Van Hees.

Jan Ferdinand Verrydt en Anna Catharina
Van Hees.

In huis nr. 1 woonden Jan Ferdinand Verrydt en Anna Catharina Van Hees, daarna kwam Louis
Andreas Oeyen en Theresia Julia Verrydt er wonen. In huis nr. 1a woonden Jan Ferdinand Verrydt en
Anna Catharina Van Hees en in nr.2 woonden Louis Verrydt en Maria Rosalia Thys.
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langs de overkant van de weg terug. Rechtsaf gaat het dan tot aan het kruispunt met
de Breden Els, waar we de Stappersdijk opdraaien tot aan de splitsing naar Driehuizen en Savelberg. We keren terug tot aan het kruispunt waar we afdraaien naar
links tot aan de beek, de scheiding met Rijsbergdijk. Andermaal komen we dan terug
tot aan het kruispunt en draaien de Breden Els op die we volgen tot aan de splitsing
met Gerheide. In het totaal hielden we nog ruim 70 huisnummers over van de 170
die het gehucht telde in het vorig decennium.
Gezien de tijdslimieten die we trachtten de respecteren is het mogelijk dat de gezinssamenstelling onvolledig is, omdat sommige kinderen al het huis uit waren of in het
andere geval nog niet geboren waren.
Ook is het moeilijk nog alle namen te achterhalen omdat men na het huwelijk zeer
vaak ging inwonen, wat zich beperkte tot één kamer, en men na korte tijd verhuisde
naar een ruimer onderkomen. Hun tijdelijk onderdak verdween dan snel uit het geheugen.
Tenslotte graag nog een woordje van dank aan allen die ons hielpen bij het terugvinden van al deze families.
Nummer 1 (Deliestraat nr. 27)
Het voorste deel van Rijsberg werd voor een groot gedeelte ingepalmd door de familie Verrydt. In het stamhuis, “het oude huis”, woonde Jan Ferdinand Verrydt,
geboren te Balen op 22/04/1873, zoon van Jan Andreas Verrydt en Catharina Rosalia Gooskens. Hij huwde op 10/02/1898 met Anna Catharina Van Hees, geboren
te Mol op 26/08/1872, dochter van Louis Andreas Van Hees en Anna Catharina
Eysermans.
We vinden nog twee zonen thuis:
• Victor Andreas Verrydt, °Balen 28/08/1910, huwde te Balen op 26/11/1938
met Maria Virginia Philipsen, °Balen 12/04/1918, dochter van Petrus Andreas
Louis Philipsen en Maria Odrada Julia Berghmans. Het paar bouwde naast de
ouderlijke woonst een eigen huis en kreeg er twee kinderen:
- Ferdinand Jan, °16/01/1941
- Louis Gustaaf Victor, °12/04/1943.
• Henricus Gerardus Verrydt, °Balen 14/09/1912, huwde te Balen op 30/12/1933
met Maria Odrada Constantia Josepha Lemmens, °Balen 11/09/1909, dochter
van Jan Ferdinand Lemmens en Maria Elisabeth Volders uit nummer 56. Het
paar trok eerst in bij Louis Aerts-Nuyts en kocht dan een eigen woning vooraan in de 1-Meilaan, tegen de Deliestraat aan. Zij kregen vier kinderen, alle
geboren te Balen:
- Julia Augusta, °05/03/1933.
- Jan Ferdinand, °17/120/1937.
- Jozef Ferdinand Marcel, °22/09/1941.
- Christiane Julia Alfonsina, °03/05/1951.
Jan Ferdinand Verrydt bouwde aanpalend een nieuwe woning, die hij zelf betrok. In
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Louis Oeyen en Julia Verrydt.

Jan Baptist Thys en Maria Coleta Cools.

Vooraan: Louis Van Meensel.
Midden: Louis Van Geel en Ferdinand Verrydt.
Achteraan: Stans Weckx, Jef Wouters, Fien Lemmens, Gerard Verrydt, Zander Van Meensel, Marie
Van Roey, Louis Van Meensel, Karel Van Meensel.
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de “oude” woning kwam dan Louis Andreas Oeyen.
Nummer 1a

(Deliestraat nr. 23)

De woning werd dus eerste bewoond door Ferdinand Verrydt-Van Hees, terwijl
nummer 1 betrokken werd door Louis Andreas Oeyen, °Balen 21/05/1908, zoon van
Jan Ferdinand Oeyen en Maria Constantia Julia Weckx. Hij huwde te Balen op
05/06/1930 met Theresia Julia Verrydt, °Balen 01/09/1907, dochter van Jan Ferdinand Verrydt en Anna Catharina Van Hees.
Negen kinderen verrijkten het gezin, alle geboren te Balen:
• Ferdinand Gustaaf Catharina, °20/01/1932
• Jozef Julia Ferdinand, °12/05/1933
• Leonard Hendrik Theophiel, °07/07/1934
• Paulina Louisa Gerarda, °21/01/1936, †26/02/1938
• Victor Marcel, °20/12/1937
• André Victor Constant, °20/12/1937, †10/01/1938
• Gerard Clement Hendrik, °24/07/1939, †24/03/1940
• Maria Alfonsina Paulina, °17/03/1941
• Ria Josephina Alfonsina, °03/05/1954.
Nummer 2 (Deliestraat nr. 29)
De woning lag in de hoek van de Deliestraat en de Bert Leysenlaan en het laag
gedeelte bleef nog over. Hier woonden Louis Verrydt, °Balen 18/12/1903, zoon van
Jan Ferdinand Verrydt en Anna Catharina Van Hees uit nummer 1. Hij huwde te
Balen op 29/11/1924 met Maria Rosalia Thys, °Kwaadmechelen 01/07/1904. Vier
kinderen vonden we terug, alle geboren te Balen:
• Maria Gerarda Clementina, °11/06/1926. Zij huwde op 04/05/1946 met Victor
Albert Leon Philipsen, broodafvoerder, en verhuisde na een tussenstop aan de
Oude Molsebaan naar de Berg.
• Jan Ferdinand René, °13/08/1928, verhuisde in 1948 naar de Veldstraat in
Olmen.
• Victor Cornelis Leonia, °17/12/1930
• Anna Alfonsina Maria, °16/02/1934.
Nadien bouwde het echtpaar een nieuwe woning verder de Bert Leysenlaan op, achter hun vroeger huis.
Een tijdlang woonde het gezin Jan Baptist Thys - Maria Coleta Cools uit nummer
56 in, maar na het klaarkomen van de nieuwe woning bleef het echtpaar wonen op
nummer 2.
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