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Nieuws van en voor alle inwoners van Spurk 
 

www.spurkkermis.be 
 

V.U. : VZW ‘Comité Spurk’ 



VOORWOORD 
 
Beste inwoner van Spurk, 
Met het ‘Spurkkrantje willen we twee maal 
per jaar nieuws brengen over het leven in 
ons gehucht Spurk, en over de geschiedenis. 
Ook culinaire en andere info krijgt u van ons. 
Dit krantje is het eerste van de 4de  jaargang. We hebben dus al 6 
krantjes  uitgegeven, en we hopen dat u geniet van het nieuws 
dat wij u brengen. 
Natuurlijk verwachten wij ook dat jullie zelf zorgen voor extra 
nieuws uit Spurk. Heb je iets te melden dat iedereen in Spurk moet 
weten, laat “ons” dan ook iets weten! 
Oude foto’s over Spurk, en zijn inwoners, zijn van harte welkom!  
Maar ook verhalen over ‘dorpfiguren’ uit het verleden kunnen ons 
plezieren.  “Spurk leefde en leeft nog” ! (titel voor een boek over 
Spurk???) 
Ken je mensen die niet in Spurk wonen, maar toch geïnteresseerd 
zijn in ons krantje, geef ons het adres door, en wij zorgen dat ook 
zij het krantje ontvangen. 
  
Redactieadres : Stulens Rik, Spurk 27 
e-mail : stulensrik@euphonynet.be  Gsm : 0495 603180 
Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
Dank ook aan Rudi Smets die het voorbije jaar de redactie voor 
zijn rekening heeft genomen. 

 
Meer info op internet: www.spurkkermis.be 

 
*foto op de voorpagina. 
 
Genomen tijdens de zeer geslaagde kerstboomverbranding op zondag  6 
januari, achter de berg op de locatie van Spurkkermis. 
We herkennen (of  niet) , onze drie koningen : André Jans , Dirk Potargent, en 
Marc Pensart, samen met accordeonist van dienst Jean Pierre. 
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Woordje van Georges.  
 
Beste inwoners van Spurk. 
De verkoop van onze vlaggen”Spurk Feest” was een enorm 
succes. Meer dan 100 vlaggen zijn verkocht aan een 
democratische prijs van € 7.50. Het is tof te zien dat deze 
vlaggen nu wapperen in Spurk bij elke speciale gelegenheid. 
Maar…. Bij de ene hangt de vlag uit het venster, bij de 
andere aan de voordeur, of in de tuin. Sommigen hebben hun 
huis al voorzien van een beugel waarin de vlag met stok kan 
geplaatst worden. Je ziet er is geen uniformiteit. Daar willen we iets aan doen! 
 
Wij komen binnenkort bij u langs en bieden u een muurbeugel aan waarin de 
vlag kan geplaatst worden (stok van 3cm doormeter). Het ‘Comité Spurk’ 
biedt u deze beugel gratis aan! (inclusief 4 pluggen en 4 schroeven)  
Als je hem zelf kan plaatsen, des te beter, maar ben je echt niet een echte ‘doe-
het-zelver’, dan willen wij hem ook helpen plaatsen aan je voorgevel. Voor de 
vlaggenmast zoeken we nog een oplossing. 
 
Wie nog een extra vlag wil (versleten?) die kan nog altijd een kopen bij 
Georges Potargent, Spurk 38. aan de prijs van € 7.5. (tel. 089 41 2222.) 
 
Ook nog een woordje over onze mislukte “mazoutaktie”. 
Sorry, voor de 16 gezinnen die een bestelling plaatsten. Zoals u weet waren de 
prijzen op dat moment geëxplodeerd en was het onmogelijk om met de 
mazoutleverancier een degelijke prijs te bedingen. Wij voelen ons er niet goed 
bij en nogmaals sorry. 
In juli, als de situatie misschien gunstiger is, zullen we een nieuwe poging 
ondernemen. Maar dan concreter : ’s Maandags prijs vragen aan verschillende 
leveranciers. De beste prijs en leverancier wordt aan u doorgegeven, en die prijs 
blijft voor dezelfde week. U bestelt, en de levering gebeurt vanaf vrijdag aan de 
overeengekomen prijs.  
Wij houden u op de hoogte! 
 
Georges Potargent voor het 
Spurkkrantje.  
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Ken je deze nog?. 

                       
Joske Luyten, geboren op 27 juni 1938, was zijn hele leven gehandicapt, maar toch zeer 
levenslustig. Hij groeide op  in de Akkertsraat, maar al snel werd hij opgevangen in een 
tehuis : “Eigen Huis” in Grimbergen. Daar is hij ook  gestorven op 7 maart 1996.    
Tijdens Spurkkermis was hij regelmatig te gast bij Maria Lambrechts. 
 

                                
Jeanke Aerts en Victor Ponthier (1985)                      Albert Smets, Rudi Smets en Jef Vanmuysen (1985) 
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Café’s in Spurk, vervolg. 
 
In dit krantje gaan we  het verhaal doen van “café Derby”, later het ‘lokaal 
schutterij sint Jozef Spurk’. 
Het verhaal begint allemaal in Spurk, bij de familie Rigo die woonden in een 
lemen huis in Spurk, vlak naast het Piepelerebeekje (waar nu Albert Jacobs en 
Mianne wonen). Daar groeide Maria Rigo op tot een beeldschone jonge dame. 
Willy Voets, een verver uit Hoeselt, was zo onder de indruk van haar 
schoonheid dat hij haar al heel snel ten huwelijk vroeg. In Augustus 1951 
trouwden ze met mekaar en nadat ze enige tijd ‘ingetrouwd’ waren verhuisden 
ze naar Heesveld. Ondertussen kregen ze hun eerste kind : Eric. In 1953 
verhuisden het jonge gezin naar Beverst ,’op den Tip’ waar ze café “In het witte 
paard” uitbaatten. Maar de goesting om in Spurk zelf een café te openen was zo 
groot dat Willy al snel begon te bouwen (Spurk 30). Het plakwerk was nog niet 
droog, maar het eerste weekend van 1957,  Spurkkermis, moest het café open! 
Ondertussen werd het gezin uitgebreid met een tweede zoon: Valentin, (1960).  
“Café Derby” stond in grote letters op een prachtig glazen uithangbord. Tijdens 
deze eerste kermisdagen werden plannen gesmeed om een schuttersgilde op te 
richten. Samen met zijn schoonbroer Jean Rigo en andere Spurkerklieten werd 
“Schutterij Sint Jozef Spurk” boven de doopvont gehouden. 
 

 
Foto van de schutterij sint Jozef samen met een andere schutterij: 1962 
Onder andere: Janke Aerts, Maria van Niris (Lambrechts), Nijs van Grake 
(Schabregs Denis),  Jefke van Nieël (Maurissen), Albert Martens, Albert van 
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Silleke, Harieke Wijffels, Jef Rigo, Rik Pensart, en anderen, waren de eerste 
leden. Iedereen moest geld bij elkaar sprokkelen om het eerste geweer te kopen. 
Achter in de tuin van het café werd een schietboom geplant en het eerste 
werkingsjaar werden er 56.800  kogels richting spoorweg geschoten.  
Naar de andere wedstrijden verplaatste men zich per fiets of brommer, met het 
geweer op de rug. Om 14 uur moesten alle schutters op de schietstand aanwezig 
zijn om zich in te schrijven. Dan werd er geloot wie eerst, tweede… moest 
schieten, en dan begon de wedstrijd. Iedereen bleef praktisch tot het einde, want 
het kon zijn dat je ploeg moest ‘ko:bele’ (kavelen)  voor een extra beker. Ook 
de beste schutters (diegene die hun vijf kansen goed geschoten hadden) 
moesten blijven om aan de eindronde mee te doen. Soms werden de laatste 
schoten zelfs in half duister afgevuurd. Maar voor een “echte Beker” had men 
dat er voor over. Ondertussen liepen de bierkranen zonder ophouden. Menig 
tonnen bier werden opgeofferd. Je begrijpt dat er na zo’n “schietwedstrijd” nog 
weinig nuchtere schutters en schuttersvrouwen rondliepen. Maar ‘de zondag’ 
was een uitlaatklep voor velen…, maandag moest er weer gewerkt worden! Zo 
waren er in de zomer elke week wedstrijden. In Spurk, maar ook in vele 
omliggende dorpen moesten de schutters op bezoek voor een wedstrijd. 
Na de ‘oefenwedstrijden’ (in de lente), en de ‘officiële wedstrijden’ (in de 
zomermaanden),  was er eind september, 
een wedstrijd “koning schieten”. Elk lid 
mocht meedoen en na loting begon men te 
schieten op een houten blok die boven op de 
schietpaal bevestigd werd. Stukje voor 
stukje werd er afgeknald, en diegene die het 
laatste stuk naar beneden deed vallen was 
“Koning” of “Koningin”. Het eerste jaar 
was Willy Voets  de eerste gelukkige. 
Gezeten, in een zetel op een kar, getrokken 
door een paardje van Jean Briers, werd hij 
rondgereden van café naar café. (Bij Silleke, 
Smolders, De Bing, Caberg in Spurk, maar 
ook naar Heesveld bij Hari van de Bing) 
 
’s Anderen daags om 8 uur was Willy toch 
present op “het Stift” in Munster waar hij als verver aan de slag moest. “Ik ben 
dikwijls zat gaan werken, maar de nonnetjes keken dat wel door de vingers” 
vertelt Willy ons nog nagenietend van die mooie tijd van toen. 
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Tot 31 december 1974 bleef het café open. Al die jaren werd er Cristal Alken 
getapt, geleverd door brouwer Moors Lambert. Vaste klanten in het café waren 
er genoeg. Zelfs ’s morgens tussen 7 en half acht,,als Willy zich klaar maakte 
om naar zijn werk te vertrekken, kwamen de eerste klanten zich al melden. 
Vooral Jef Bobbaers die met paard en kar van de Rentfortmolen kwam, liep 
geregeld een eind voor zijn paard uit, om bij Rigo zijn eerste dagelijkse 
borrel(s) op te eisen. Eens de borrels uit, kwam het paard aan het café en kon 
Jefke weer verder met zijn vracht. 
In het café was er een biljartspel, een kegelspel (vooral Martin van Treiske 
(Brepoels) kon goed overweg met dit spel), een “jubox” en natuurlijk ook een 
spaarkas, die tijdens de kermisdagen gelicht werd. 
Het jaarlijks souper ontbrak ook niet in dit café van Spurk. 
Tijdens Spurkkermis werd er een tent opgebouwd in de wei van Matte 
Lormans. Matte was zelfs enkele jaren voorzitter van de schutterij. De eerste 
jaren was dit gewoon een constructie van enkele houten balken met een ‘baj:’ 
(een zeil) over. Later kwam een tent van Veldeman. 
Het bier in de tent kwam van Opitter : ‘Ops-Ale’, geleverd door Mielke 
Lathouwers. Tijdens de kermisdagen was er zelfs een verkiezing van ‘Miss 
Spurk’. (Jeanne Lormans was de eerste verkozene) 
Begin jaren zestig scheurden zich enkele leden af van de schutterij en kwam er 
een nieuwe gilde bij : “schutterij Sint Jozef, groep Caubergh” 
Zo kwamen er met spurkkermis twee tenten te staan in Spurk. Toen in 1969 
Schutterij Sint Ambrosius ook op het strijdtoneel verscheen (een afscheuring 
van de groep Caubergh) was Spurk zelfs verdeeld in drie kampen die met de 
kermis elk een eigen feesttent hadden! 
Maar we dwalen af, dit artikel gaat over het café van Maria en Willy.  
Zoals eerder verteld, sloot het café op 31 december 1974. Op 24 februari 1975 
stierf Maria Rigo na een hersenbloeding. Willy verbouwde de gelagzaal tot 
living en het meubilair werd overgebracht naar de kantine van de schutterij in 
de tuin achter het café. Zelfs de mazoutkachel, die jaren zorgde voor de 
verwarming in het café, zorgt nu voor gezellige warmte in de kantine. Tijdens 
de vele schutterswedstrijden leerde Willy ene ‘Henriette Fraikin’  kennen. In 
april 1984 gaven zij mekaar het jawoord, en tot op heden leven zij beiden een 
gelukkig leven op Spurk 30 
Willy, samen met Jean Rigo, zijn nog altijd de steunpilaren van ‘schutterij sint 
Jozef Spurk’. Samen met nog 20 andere leden proberen zij deze typisch 
Limburgse sport hier in Spurk in stand te houden. Gemakkelijk is het niet : 
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verstrengde regels en wetten en de dure infrastructuur maken het elke club 
moeilijk. Het vinden van schutters, die zich in de zomermaanden elk weekend 
kunnen vrij maken om deze sport te beoefenen, wordt elk jaar moeilijker.. 
Wie eens wil kennismaken met dit feestelijk gebeuren van een 
schietwedstrijd? Kom eens langs tijdens het weekend van 7 en 8 juni 
aan de schietbomen in de tuin van Willy en Jet, Spurk 30. Je kunt er 
een frisse pint drinken, een lekkere hamburger eten, en vooral de sfeer 
opsnuiven van een ouderwetse en nog steeds populaire schietwedstrijd 
in Spurk ! (Vlaggen uithangen? Waarom niet!) 
 

 
 
1957 : koningsschieten. We herkennen op de eerste rij: Briers Jean,  ?, 
Schabregs Firmin, Voets Eric, Voets Willy, Janke Aerts, ?, ?, Schabregs Albert 
en Nijs Marcel. Tweede rij: Jeanne van Silleke, Wijffels Raymond, Lormans 
Edmond, Lemmens Marie en dochter José. Achteraan : Swennen Marcel, 
Pellaers Mathieu, Van Craybex Albert, ?, ?, Rigo Maria, Caubergh Janke,  ?, 
Voets Jozef, Schils Mathijs en Lambrechts Jef. 
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Culinair: ASPERGES ! 
 
ASPERGE, lekker en gezond streek- en seizoensproduct, romantisch, 
puur, dankbaar en toppunt van veelzijdigheid! 
Ja, de lente betekent ook aspergetijd, en daarom in dit krantje wat info 
over deze ‘koningin onder de groente’. 
 
Asperges zijn uniek en een van de oudste groenten. In de oudheid was de 
asperge vooral bekend als geneesmiddel en … liefdesdrank. 
Ook de Arabieren wisten van de potentiegerichte krachten. Voor de Romeinen 
was de asperge een geliefd recept, vooral bij vis.  
De Romeinen brachten de wonderlijke witte groente West Europa binnen.  
In de 19de eeuw begon de grootschalige teelt vooral in Belgisch en Nederlands 
Limburg. De oogst van deze lekkernij begint half april en duurt tot eind juni. 
 
Asperges zijn in feite jonge scheuten vanuit houtachtige wortelstokken. Ze 
groeien ongeveer acht jaar op hetzelfde perceel. Noord Limburg en Nederlands 
Limburg zijn een klassiek aspergegebied:  Schone, lichte zandgrond met diep 
grondwater. Door het gebruik van plastic folie, dat de warmte absorbeert en 
onkruid tegengaat, kan de oogst vervroegd worden. (dit jaar kwamen de eerste 
asperges uit Lafelt, zorgcentrum Oostheuvel, 12 maart!) 
De aspergewortelstokken blijven optimaal tot in de buurt van de feestdag van 
Sint Jan op 24 juni. Of zoals de volksmond zegt : “kersen rood, asperge dood”. 
 
In de vroege voormiddag worden de asperges ‘gestoken’, gewassen en in 
bakken water gekoeld. Na 3 tot 6 uur ‘wateren’ worden de asperges op gelijke 
lengte gesneden, gesorteerd in verschillende klassen, dan zorgvuldig verpakt en 
gekoeld. De prijs van de asperge wordt bepaald door de vorm, dikte en witte of 
blanke kop. De smaak blijft, ongeacht vorm of dikte, dezelfde. 
 
Asperge is gezond! 
Het werkt bloedzuiverend en vochtafdrijvend. Het heeft ook een gunstig effect 
op het liefdesleven. 
De belangrijkste betekenis van asperges voor de gezondheid is de grote 
dichtheid van voedingsstoffen. Het bevat geen vet, maar wel elementen als 
magnesium, calcium, kalium en verschillende vitamines zoals B1, B2 en B6. 
Vooral deze laatste zijn belangrijk bij het herstel van het spierweefsel. 
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KOOKTIP. 
 
“gekookte asperges met ham en ei” 
 
Voor 4 personen heeft u nodig: 
1500gr verse asperges. 
Peper en zout.     
50gr roomboter. 
4 gekookte eieren. 
300gr dungesneden achterham. 
2 eetlepels citroensap. 
3 eetlepels verse of gedroogde kruiden (peterselie, dille, kervel, dragon, 
marjolein…) 
Ong. 700gr gekookte aardappelen.  
 
Schil de asperges met een dunschiller en snijd het houtachtige uiteinde van de 
asperge. Doe de asperges liggend in een ruime kookpan en kook ze met wat 
zout en wat suiker in ongeveer 20 à 25 minuten gaar. 
Haal de asperges met een schuimspaan uit de pan en leg ze mooi naast mekaar  
op een voorverwarmde schotel. 
Doe, voor het sausje, de room met wat zout en peper, de tomatenpuree, het 
citroensap en de kruiden in een steelpannetje. Breng het al roerend aan de kook 
en laat heel kort doorkoken. Laat er dan de boter in smelten. 
 
Pel de hardgekookte eieren en prak ze met een vork fijn. Snijd de ham in smalle 
reepjes. Leg nu dwars over de asperges afwisselend een baan geplette eieren en 
een strookje ham. Hou de kopjes en de onderkant van de asperges vrij. Over de 
banen ei en ham strooi je wat saus alsook een beetje over de kopjes van de 
asperges. Serveer met gekookte aardappeltjes.  
En… een glaasje witte Elzasserwijn!  Smakelijk. 
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Enkele ‘Wist u Datjes’ over asperges… 
 >Zij kunnen een speciaal luchtje nalaten bij het plassen. Dit 
gebeurt bij ongeveer de helft van de asperge-eters! Dit komt door 
de aanwezigheid van zwavelhoudende sporen in de aspergeplant. 
 >Droomt u wel eens van asperges? Deze dromen hebben een 
voorspellend karakter: U gaat namelijk een behoorlijke welvaart 
tegemoet!  (… waarom droom ik nooit over asperges?) 
 >Een aspergesteker moet zich op een aspergeseizoen zo’n 
30.000 keren bukken! Een flinke asperge weegt 50gr. Twintig 
asperges is een kilogram. Voor 1kg moet hij zich dus 20 keer bukken. 
Een gemiddelde aspergesteker oogst 8 kg per uur en bukt dus 120 
keer. Als er op een dag 5 uur wordt gestoken is 600 keer de rug 
gebogen. Voor een seizoen van 50 dagen betekent dit dus 
dertigduizend keer bukken! 
 
Andere ‘Wist u Datjes’. 
>>André van Goke en Jeaninne (Boomstraat) hebben het dit jaar 
moeilijk gehad om het juiste uur te vinden op zondagmorgen 30 
maart. Eerst bellen naar Jan en Alleman om te horen “moet de klok 
nu vooruit of achteruit gezet worden?” Uiteindelijk kwam het zover 
dat ze de klok niet één uur maar twee uren vooruit gezet hadden. 
Conclusie: voor de wandeling waren ze één uur te vroeg op het appel!  
 
>>Dat er plannen zijn om vrijdagavond te gaan wandelen en nadien te 
dansen in ons buurthuis te Spurk.  Jeanneke en Henriette zullen 
alvast van de partij zijn. “Onder één voorwaarde”, zegt Gilbert, “dan 
moeten de mannen komen kaarten “ … wordt opgevolgd! 
 
>>Dat Gerda en Eddy van superette Thijs op de Spurkerweg een 
kleinzoon hebben : Sam, zoon van Robin en Ann Op de Locht, geboren 
17dec 07. zij wonen in de Boomstraat 14. 
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>>Ook Jules Vandamme (Rehagestr.) is al opa!  Op 7 sept. 07 is Syan 
Swerten geboren, zoontje van Marco en Tamara Vandamme, Zij 
wonen Rehagestraat 7.  
 
>>Dat Rik Stulens 60 geworden is en met pensioen! Ook Jos 
Roofthooft is zover. Architect Serge Ketelslegers, Willy Hensen en 
Rudi Smets daarentegen moeten nog 10 jaar wachten, zij werden 50 
jaar. Dirk Potargent werd pas 40 ! Aan allen een dikke proficiat. 
 
>>Dat Harie Stulens (Harieke de bèkker) en Lisa Koopmans wonende 
in Rooi, al 50 jaar getrouwd zijn. Proficiat aan hun beide.  
Harieke kennen we  allemaal als de drijvende kracht achter ”de 
kegelbaan van Spurkkermis”.  
 
>>Het Spurkcomité ijvert voor meer verkeersveiligheid in Spurk. 
Er is een hoorzitting op woensdag 14 mei om 20uur 
in ons buurthuis, samen met de burgemeester!!!  
 
>>In het volgend ‘Spurkkrantje’ doen we het verhaal van ‘Café Myra’ . 
of ‘bij Silleke’. Een café met heel wat verenigingen uit de jaren 70, 
80 en 90. het waren de gouden jaren van Pierre Brepoels, Freddy en 
Raymond Wijffels, Gilbert Penders, Rik Pensart en andere Rikskes. 
Van andere hebben we nog alleen herinneringen: Mannen zoals Frans 
Thijs, Jean Kellens, Harieke Wijffels, Leon Loyens…  
Wie was er niet lid van ofwel : zaalvoetbal de “Myra Boys”, de 
veteranenvoetbal, de wielertoeristen, de supportersclub van Marc 
Sillen, de Wielerclub ‘Spurk 80’, de carnavalgroep, de spaarkas… of, 
zijn we nog vereniging vergeten??? 
Heb je nog fijne herinneringen aan die jaren (foto’s, verhalen…) laat 
het ons weten. Het komt allemaal in een ‘Spurkkrantje! 
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Uit de oude doos… 1981 
Wachten op de 
trouw van Lizzy 
Veltjen met 
Biesmans Ronny. 
(voor de winkel 
van Paula van 
Goke) 
Van L naar R: 
Schabregs 
Annie, Schils 
Jeanne, Noben 
Fina, Loyens 
Christine, 

Martens Caroline, Sillen Sina, Vanspauwen Colette en Martens Jeanne.  
Gehurkt: Thijs Myriam en zittend aan de deur: Thijs Jurgen en Stulens Bart. 
 

 
“spel zonder 
grenzen” van de 
volleybal. 
(tent aan de 
school, +/- 1980) 
 
De geel van  
…Spurk! 
 
Zittend : Caroline 
Martens, Colette 
Vanspauwen,  
Ingrid Sillen en  
Myriam Thijs. 
Tweede rij: Lizzy Veltjen, Nicole Hansen, Rik Stulens, Firmin Schabregs, 
Lambert Caubergh. 
Achteraan: Freddy Wijffels,  Rik Pensart, Harike Wijffels, Willy Cielen, 
Robert Gorissen en Mariette Goossens. 
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 “Te groeve bèe “  (ten graven bidden) 
 
Naar aanleiding van het overlijden van Herman Vanhees, Spurk (31 
december 07)  Marieke Lormans, Hoogbrugstraat (2 juli 07) en Maria 
Schabregs, Rehagestraat (30 jan 07), willen wij in dit artikel eventjes ingaan 
op de gebruiken na het overlijden van een buurtbewoner.  Hoe ging het er 
vroeger aan toe in Limburg, en nu in Spurk? 

Ten opzichte van elkaar hadden geburen rechten en plichten die nauwkeurig 
gekend waren. Deze ongeschreven wet noemde men het “geburenrecht”. De 
grondslag hiervan was de naastenliefde. Helpen waar men kon, was de leuze. 
Wanneer iemand zwaar ziek was moest erbij gewaakt worden door de familie. 
Was er weinig of geen familie of was de familie te oud, dan werd het waken 
overgenomen door de geburen. Moest iemand “bediend” worden (het 
sacrament van de ziekenzalving), dan verwittigde een gebuur de pastoor, de 
familie en geburen.  Er werd gewaakt door een man bij een man, door een 
vrouw bij een vrouw. 

Bij een overlijden sprak men van ‘een klein lijk’ (Dat was een overleden kind 
dat zijn plechtige-communie nog niet gedaan had. Bij de begrafenis, 
engelenmis genaamd, luidde men enkel de kleine klok.) of ‘een groot lijk’ 
(Een volwassen persoon).Als iemand bediend was, werden door de dichtste 
gebuur de andere geburen aangezegd. Bij het sterven waren er gewoonlijk 
verscheidene geburen bij. De dichtste gebuur was dan hij die aan dezelfde kant 
van de weg woonde en wiens gevel het dichtste bij de gevel van de betrokken 
persoon lag. Pas wanneer deze afstand te groot werd nam men de overzijde. De 
twee dichtste geburen moesten afspreken met pastoor, koster en grafmaker.  Zij 
gingen het overlijden ook melden op het gemeentehuis en moesten ervoor 
zorgen, dat de aflegster verwittigd werd. Deze moest de overledene wassen, 
desgevallend scheren, en hem of haar een doodshemd aandoen.  

De geburen regelden ook de rozenkrans. De voorbidder werd verwittigd. De 
rozenkrans werd in het sterfhuis gebeden.  De naaste familieleden waren dan in 
de sterfkamer en de geburen bij de haard.  

Na een overlijden moesten enkele familieleden en de naaste geburen gaan 
“bidden”, m.a.w. gaan zeggen bij de familie, ook buiten het dorp, dat hun 
familielid overleden was en dat zij verzocht waren bij de begrafenismis en 
eventueel ook op de koffietafel. Het bidden gebeurde in deze zin: "Ik kom u het 
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sterven te melden van mijn gebuur en uw familielid ... ‘Gij zijt gebid’op de 
begrafenis ". Dan bad hij een Onze-Vader en een Weesgegroet en kreeg een 
paar borrels en eten.  

Ook nu nog wordt in Spurk gehouden aan het’ te groeve bèe’. De naaste 
geburen spreken af wie en wanneer men rond zal gaan. Bij alle inwoners van 
het gehucht Spurk wordt er aangebeld en medegedeeld wie gestorven is, waar 
hij of zij woonde, wanneer de begrafenis en de gebedswake zal doorgaan…. 
Tevens vraagt men een geldelijke bijdrage.  Iedereen is vrij om iets in het zakje 
te steken. Met dit rondgehaalde geld kopen de geburen een bloemstuk, en/of 
een gedenksteen voor op het graf. De mensen van Spurk zijn bij het te groeve 
bidden nogal vrijgevig. Gewoonlijk wordt er zo een € 200  rond gehaald. Soms 
nog iets meer. Daarom stelt men aan de rouwende familie ook voor dat “de 
zeswekenmissen “ ook betaald worden met het omgehaalde geld van de buren 
uit Spurk. Verder zijn er dan nog enkele ‘missen vanwege de geburen’. Is er 
nog geld over kan dit gegeven worden aan de parochie, die dat geld gebruikt 
om door het jaar bloemen aan te kopen om het altaar te versieren, of men kan 
het resterende geld ook aan de familie zelf geven. Daar mogen de geburen en 
de familie zelf over beslissen.  

Je ziet dat onze traditie in Spurk nauw aanleunt met wat men vroeger deed. En 
het zou fijn zijn dat dit gebruik van ‘te groeve bèe’ ook in de toekomst stand 
zou houden.       

                                                                                                         

 

 

 

 

 

    Maria Schabregs       Marieke Lormans             Herman Vanhees                           

Vanwege het “comité Spurk”  nogmaals onze innige deelneming aan de 
achtergebleven familieleden.                          

Rik Stulens voor het Spurkkrantje 
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SINTERKLAAS in Spurk 
 
 

Het is al een tijdje geleden, doch op 01 december 2007 om 
14.30 uur waren alle kinderen en kleinkinderen van Spurk in 
blijde verwachting van die goede Sint en dat ten huize Gilbert 
en Jeanneke Mercken. 
 
Dat de komst van de Sint een succes is wisten we al, maar dat 
hij dit jaar in Spurk maar liefst 55 kinderen blij mocht maken, 
vinden wij prachtig.  

 
 
De eerste kinderen kwamen reeds toe rond 14.00 uur en 
waren toen al ‘zenuwachtig’ … maar het zou toch nog even 
duren … maar ze konden zich nog wat amuseren in de 
werkplaats achterin waar al enkele Pieten aanwezig waren ! 
Langzaam maar zeker geraakte het zaaltje vol en vond je met 
moeite nog een stoeltje vrij, ondanks de geleverde 
inspanningen van Jeanneke en Gilbert Mercken, dewelke van 
hun toonzaal een mooi ‘buurthuis’ gemaakt hebben. 
Iets over drie was het dan zover … en de kinderen zongen uit 
volle borst ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht, 
want …’, waarna hij plaatsnam op zijn ‘troon’. 
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Nadat de kinderen nog enkele liedjes gezongen hadden en een 
verhaaltje verteld hadden, begon de Sint aan het uitdelen van 
de mooie geschenken en de zakken snoep ! ( smullen maar …) 
Tijdens een korte pauze werd iedereen getrakteerd op een 
heerlijke mikkenman of speculaas met een kop koffie, terwijl 
de grotere kinderen nog even geduldig …??? zaten te wachten. 
 
Even later mocht de Sint het woord weer overnemen en ging 
hij verder met het gelukkig maken van vele kindersnoetjes. 
Omstreeks 17.00 uur was dan ook alles uitgedeeld, alles 
gezegd en iedereen voldaan. 
De kinderen namen afscheid van de Sint, terwijl mama, papa, 
oma, opa, … nog een pintje bier of een wit wijntje dronken … 
 
Fotograaf van dienst (Patrick Vanhees) heeft van alle kinderen 
een mooie foto gemaakt. 
Er zijn nog ‘gratis’ foto’s af te halen bij Nadia Berx, 
Spurk 5a te Bilzen. 
Het was al bij al een leuke zaterdagnamiddag en wij hopen dat 
wij jullie ook volgend jaar terug mogen verwelkomen, samen 
met de Sint. 
 

 
 
 
 Nadia Berx voor het Spurkkrantje. 
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Winterwandeling van Spurk naar het Hulterveld. 
 
Op zondag 9 december om 14 uur stipt vertrok Rik samen 
met meer dan 50 wandelaars aan het CC-Spurk. 
Via de Boomstraat naar de Rehagestraat. Hier maakten we 
gebruik van het vernieuwd fietspad. Langs de ‘Moeshof’, de 
‘Rehage’en het ‘Vereveld kwamen we aan de Hasseltsestraat. 
Aan restaurant Bevershof staken we op een veilige manier de 

straat over, en ging het verder langs de ‘Muizenkotweg’ naar de ‘Waterval’. 
Het was wel een beetje drassig door de regen van de voorbije dagen, maar die 
9de december zaten de weergoden ons echt mee. Droog, niet te koud en een 
klein winterzonnetje maakten de wandeling aangenaam. Aan de autostrade, de 
E313, in de buurt van ‘Klein Bievelen, wachtte JR ons op met in de koffer van 
zijn wagen enkele flessen met heerlijk gerstenat: een geneverke, een 
biesenborrel, een citroengenever, een porto…alles gratis en voor niks voor de 
wandelaars. Tijdens de wandeling, en de regelmatige haltes gaf Rik wat uitleg 
over de omgeving en de plaatsbenamingen. 
Via het Hulterveld, waar we een prachtig zicht hadden over Bilzen en de verre 
omgeving, kwamen we terug op de Hasseltsestraat. Na een bezoek aan café 
‘Halve Weg’, waar we heel vriendelijk en vlot bediend werden, ging de 
wandeling verder langs de Brobosstraat naar Rooi, en zo over de ‘Hoogbrug’ 
terug naar Spurk. In ons ‘cultureel centrum’ hadden Jeanneke en Gilbert niets 
aan het toeval overgelaten om iedereen een fijne ontvangst te bezorgen. Een fris 
pintje, een heerlijke tas koffie of een lekker wijntje, iedereen genoot ervan en er 
werd nog duchtig verder gepraat over deze toffe wandeling.  
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Op zondag 30 maart hielden we onze tweede  wandeling. 
 

Ditmaal naar het ‘noorden’. Via Spurk naar de Spurkerweg. 
Aan de groentetuin van Rik Pensart sloegen we links af 
“achter de berg” naar het gehucht ‘Eik’. Langs de Sint 
Jozefstraat verder naar de Jeugdstraat. Hier hielden we 
even halt aan de school. Onze gids Rik gaf ons wat 

informatie, en dit terwijl de regen met bakken uit de hemel viel. Alle paraplu’s 
werden nu bovengehaald, en die zouden niet meer dicht gaan…..  
Aan de Boswinning wachtte Jos Roofthooft ons wel op met een deugddoende 
‘schnaps’, aangeboden door het ‘spurkcomité’. 
Het slechte weer trotserend gingen we verder via de Laarstraat, over het spoor, 
richting Beverst. Dan links over het ‘Vereveld’ en zo naar de ‘Brobosch’. 
 

 
 
Kliedernat wandelden we nog over de ‘Hoogbrug’ om aan het vroegere ‘Café 
Smolders’ terug in Spurk aan te komen. Eenmaal in ons buurthuis aangekomen 
was de ellende alweer snel vergeten, en konden we genieten van de heerlijke 
bakkunst van Jeanneke. Lekkere taart met een goede tas koffie voor maar € 2, 
dat deed deugd! En een ‘trappiske’ aan € 2 dat krijgt ge ook niet overal. Gilbert 
en Jos hadden hun handen vol om iedereen te bedienen. De gemoedelijke sfeer 
en de fijne kontakten onder de geburen en de andere aanwezigen waren een 
goed teken voor het ‘Comité Spurk’ om de ingeslagen weg verder te zetten. 
Want….vele wandelaars willen hier een vervolg aan breien. “Waarom niet elke 
vrijdag een avondwandeling en nadien een danspasje of een kaartje gooien in 
ons buurthuis?” Er werden al plannen gemaakt om dit in juni en  september 
zeker te organiseren.  
Dank aan de vele wandelaars die het slechte weer trotseerden (35 in totaal) 
maar ook aan Jeanneke en Gilbert voor het warme, gezellige onthaal!  
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kruiswoordraadsel 

 
 
Geef ons het woord door dat we zoeken, en het juiste aantal oplossingen dat we 
zullen binnenkrijgen, (tot 10 mei 20 uur)  liefst op een originele kaart of brief! 
Misschien win jij wel één van de drie heerlijke flessen wijn!  
(vergeet uw eigen naam en adres niet mede te delen!)    Veel succes. 
 
Redactieadres: Spurk 27,  >> wel doen voor 10 mei 2008. 
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De foto op de vorige bladzijde is een heel oude foto van een gedeelte van de 
weg ‘Spurk’ . Hij is gemaakt van op een elektriciteitspaal ter hoogte van Spurk 
38. aan de woning van Tony en Elsa Crommen-Hansen. De schaduw van deze 
woning ligt op de weg. Je ziet nog heel duidelijk de gracht voor het oud huis 
van Vanhees, links van de weg. (de schaduw is een driehoek op de weg) 
De stal, je merkt nog net een stuk van het dak, bestaat nog altijd. 
Waar je de huifkar ziet, dat is aan de winkel van Goke, Spurk 48  (als je goed 
kijkt zie je het huis), waar de Boomstraat begint. 
Verder alleen weiden! Nu liggen rechts op de foto, de woningen van Rudi en 
Dirk Potargent, van Willy Jans(25), Rik Stulens(27), het nieuwe huis van Dirk 
Peters en de woningen van Veltjen-Haex(29) en Jacobs-Rigo(30)  
De foto is gemaakt ter gelegenheid van “een zevenjaarlijks feest” in Bilzen, 
kort na de oorlog. Mensen van Heesveld en Eik namen aan deze optocht deel. 
Weet iemand iets meer over deze foto? Juiste tijdstip? En wie op de foto 
staat? Graag uw tips op ons redactieadres Spurk 27 bij Rik. 
 
Nog uit een oude doos: 

 
De mascotte van Spurk tijdens een ‘spel zonder grenzen’ van de volleybal, 
jaren tachtig.: herken je Jürgen Thijs en Lilly Mercken samen met Fina 
Lormans en dochter Annelies Pensart (links beneden) 
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Kaart van Spurk en omgeving begin 20ste eeuw. 
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Onze voorzitter Jos Roofthooft heeft meer dan zijn handen vol met het grote 
evenement dat wij allen kennen als “Spurkkermis”. 
Welke orkesten?  Wie komt helpen? Vergunningen, veiligheidsvoorschriften… 
er komt zoveel bij kijken. Maar samen met de raad van elf, en de leden van de 
werkgroep zal het ook dit jaar weer lukken. Vele vergaderingen gaan vooraf 
vooraleer alles geregeld is.   
MAAR, er is al  een voorlopig,heel nieuw programma! 
Vrijdag  1 augustus : onze ZOMERKIENAVOND 
Zaterdag 2 augustus :  

>Wielerwedstrijd voor cyclosportieven. 
>Streetparade: fanfare Sint Ursula uit   
Zutendaal. 

>Vanaf 21 uur :  
GOLDEN HITS NIGHT met discobar : “PARADOX”. 

Zondag 3 augustus : 
Kermisattracties, kegelbaan, en : 
 
KERMISBAL met de fantastische   
“PRINCE JUNIOR BAND” 

 
Maandag 4 augustus  : vanaf 14 uur: 
 Shownamiddag voor zieken, gehandicapten en senioren. 

Vanaf 20 uur:  een grandioze afsluiter met…  
« JAN MET DE PET » 

 
Dat belooft voor Spurkkermis 2008 ! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

P.S.: hoorzitting op woensdag 14 mei om 20u 
in ’ het buurthuis’ ! 


