
 Wyn van Welckenhuysen 
Afdrukken stamboom 

• Geboren circa 1565 
• Overleden na 1610 

 Relaties en kinderen
• Gehuwd circa 1590 met Jehen Runtgens ca 1564- en hun kinderen 

•  Hein Van Welkenhuyzen (Welkenhuissen) ca 1610- 

•  Mathias Wilckenhuisen (Welckenhuysen ca 1610-1667 

 Notities

Aantekeningen
-- GEDCOM (FAM) --
1 CHIL @I124@
2 _QUAYWIFE 1
1 CHIL @I277@
2 _QUAYWIFE 1

 Bronnen
• Huwelijk: 30/08/1610 Vermeld als 'huisvrouw' van Wijn van Welckenhuijzen oud ong. 46 

jaar op een 'extraordinaire vergadering van de schepenbank' (Reckheim) geschiedenis 
Rekem en zijn graafschap. 

Mathias Wilckenhuisen (Welckenhuysen 
Afdrukken stamboom 

• Geboren circa 1610 - Uikhoven 
• Overleden   25 juni 1667 - Uikhoven, leeftijd ongeveer 57 jaar oud 

 Ouders
• Wyn van Welckenhuysen ca 1565-1610/ 
• Jehen Runtgens ca 1564- 

 Relaties en kinderen
• Gehuwd voor 1660 met Maria Cortleven en hun kinderen 

•  Christina Wilckenhuysen 1661-1702 



•  Anna Wilkenhousen 1664-1732 

•  Henricus (Hendrik)   Heijn   Welchenhausen (Welkenhuysen /1667- 

  Broers en zusters 

•  Hein Van Welkenhuyzen (Welkenhuissen) ca 1610- 

Henricus (Hendrik) Welchenhausen 
(Welkenhuysen Heijn 
Afdrukken stamboom 
(Henricus (Hendrik) Welchenhausen (Welkenhuysen) 

• Geboren voor 1667 
• Overleden 

 Ouders
• Mathias Wilckenhuisen (Welckenhuysen ca 1610-1667 
• Maria Cortleven 

 Relaties en kinderen
• Gehuwd voor 1694 met Joanna Leyners † en hun kinderen 

•  Leonardus Welkenhuysen (Wilkenhuysen 1701-1753 

•  Mathijs Welkenhuysen(Willekenhuysen /1705-1767 

•  Maria Welkenhuysen 1719-/1809 

  Broers en zusters 

•  Christina Wilckenhuysen 1661-1702 

•  Anna Wilkenhousen 1664-1732 



 Aantekeningen

Huwelijken Joanna Leyners
Nota’s over de persoon

FAMILIERELATIES
Van het echtpaar WELKENHAUSEN-LEYNERS zijn in de parochieregisters van Boorsem twee 
dopen geregistreerd nl
- in januari 1701 : Leonard
- in november 1719 : Maria
Uit een gicht van de Reckheimse schepenbank dd 24 april 1694 blijkt dat het huwelijk tussen "Heyn
en Jenne" reeds een feit is op deze datum.
Tussen 1694 en 1719 ligt een tijdsspanne van ruim 25 jaren en we zouden mogen aannemen dat in 
die periode het echtpaar produktiever geweest is dan pastoor Lutkenhausen heeft kunnen 
reconstrueren.
Er zijn trouwens elementen aanwezig die meerdere kinderen op naam van dit echtpaar niet 
uitsluiten; andere dan de kerkelijke bronnen zullen deze ontbrekende genealogische gegevens 
wellicht eens prijsgeven.
De zoektocht is nog niet voleindigd ...
HEYN heeft wellicht twee zussen nl CHRISTINA en ANNA WELCKENHUYSEN 
(Wilckenhuysen / Wilkenhousen).
CHRISTINA huwt vóór 1692 met Andreas DREESSEN en schenkt te Uikhoven tussen 30 
november 1692 en 20 juni 1702 het leven aan 7 kinderen; zij overlijdt te Uikhoven in het kinderbed 
van en samen met haar doodgeboren telgje op de 20ste juni 1702.
Bij de geboorte op 18 december 1695 van Christina's derde zoon, nl Arnold Dreessen, fungeert een 
"ANNA WILCKENHUIJSEN" als meter van deze dopeling.
Deze doopmeter ANNA is vermoedelijk de zus van de moeder en dus een tante van de boreling.
OVERDRACHT van onroerend goed
Op 24 april 1694 verschijnt "HEIJN WELCKENHUIJSEN, man ende momb(er) sijnder 
huijsvrouwe JENNE LENERTS" voor de Reckheimse schepenbank, vertegenwoordigd door de 
heren H. Holtacker en Willem Coerstens, om over te dragen aan de heer Lt CAENEN "een groet 
roede ackerlants ... gelegen int ucover velt omtrent den blauwen steijn" palend
- 'naer den alden weert' : de hr Lt Caenen
- 'naer die maese' : de weg, komende van 'de stege'
- 'naer de stege' : Tonis Derix
- 'naer daelucoven' : Jan Paumen
mits de som van "seven en twintig guld(en) maester(ichter) cours godsgelt twee stu(ivers)
[BRON : RAH REKEM graafschap Gichten 245 folio 307r+v]

-- GEDCOM (INDI) --
1 NAME Hendrik/WELKENHUYSEN/
2 ALIA Welckenhausen/Welckenhousen

Bronnen

huwelijk: RAH REKEM graafschap Gichten 245 folio 307r+v 



 Leonardus Welkenhuysen (Wilkenhuysen 
Afdrukken stamboom 

• Gedoopt   1 januari 1701 - Boorsem 
• Overleden   22 november 1753 - Rekem, leeftijd bij overlijden: 52 jaar oud 

 Ouders
• Henricus (Hendrik)   Heijn   Welchenhausen (Welkenhuysen /1667- 
• Joanna Leyners † 

 Relaties en kinderen
• Gehuwd   21 mei 1724, Mechelen a/d Maas, met Agnetis   Agnes   Sangers (Sengers) 1701-

1749 en hun kinderen 

•  Hendrik (Henricus) Welkenhuyzen (Welckenhausen) 1724-1788 

•  Michael Welkenhuysen 1726-1800 

•  Reijnerus Wel(c)kenhuysen 1727-1808 
• Gehuwd   27 juni 1750, Rekem, met Helena Gerets 1725-1780 en hun kinderen 

•  Maria Gertrudis Welkenhuysen (Wilkenhuysen †1790 

•  Leonard Welkenhuysen (Wilkenhuysen 

  Broers en zusters 

•  Mathijs Welkenhuysen(Willekenhuysen /1705-1767 

•  Maria Welkenhuysen 1719-/1809 

(verbergen) 

 Gebeurtenissen 
1 januari 
1701 : 

Doop - Boorsem 

21 mei 
1724 : 

Huwelijk (met Agnetis Agnes Sangers (Sengers)) - Mechelen a/d Maas 
Bronnen: PRO-GEN Limburg 2011

27 juni 
1750 : 

Huwelijk (met Helena Gerets) - Rekem 

27 juni 
1750 : 

Religious (met Helena Gerets) - Rekem 

22 
november 

Overlijden - Rekem 



1753 : 

 Notities

Aantekeningen
ACTIVITEITEN in de IMMOBILIENSECTOR (deel II)
SCHENKING onder LEVENDEN
Op 3 juli 1748 verschijnt voor de Reckheimse schepenbank, vertegenwoordigd door de hh Carl 
Lutkenhausen en Gummaar Smits, MAGDALENA MEYERS om "anderhalven morgen lands 
gelegen in de veeweyde", palende
'onder' Peter Cortleven en
'boven' Sijne Excellentie (de graaf),
"waerinne twee roeden in het midden uyt te meeten syn" bij deze te schenken onder levenden en 
meer speciaal aan de heer LENDERT WILCKENHUYSEN, die bij deze "danckbaerlyck" 
accepteert; er is overgedragen
- uit dit stuk "vijff groote en thien kleen roeden"
- een halve morgen gelegen boven Daeluchoven palend
'onder' Peter Cuypers en
'boven' Hermen Cortleven als "winne"
- twee roeden "keur- en chinsbaer" uit een meerder stuk van 4 roeden, alsnog onverdeeld 
medeeigendom samen met Digna Janssen, weeskind.
De overeengekomen prijs bedraagt "hondertvijffentwintig gls bb maest cours Lycop Land coop 
godshelder vijff stvs sulcx alsnog boven den schat van 1745, 1746 en 1747, die hij acceptant alnoch
mede tot synen last is nemende voor de helft"
[BRON : RAH REKEM graafschap Gichten 248 folio 214-215]
OBLIGATIELENING
Op 26 oktober 1748 verschijnt keizerlijk notaris Peter Ferdinand Caenen voor de Reckheimse 
schepenbank, vertegenwoordigd door de hh schepenen C. Lutkenhausen en J. Vanderhaegen, om de
autenthieke acte te deponeren dd 12 juni 1748, waarvan de inhoud hierna volgt.
Op 12 juni 1748 is gecompareerd de heer Francois BERTRAND, koopman te Luik en wonend te 
Avroy, met de verklaring dat hij nog schuldig is aan Lendert WELCKENHUYSEN, ondanks de 
reeds gedane aflossingen, de som van 312 gulden en 6 stuivers, voor leveringen van 'ontfangene 
ingecogde wisholt'.
Hij belooft toekomende week "op reekeninge te betaelen de somme van dartig a vertig 
ryxd(aalder)s en de andere resterende penningen in twee differente termijnen binnens jaers" mits 
garantie op al zijn persoonlijke goederen.
[BRON : RAH REKEM graafschap Gichten 248 folio 218-219]
VERKOOP
Op 2 juni 1749 verschijnt LENDERT WELCKENHUYSEN, gehuwd met Agnes SENGERS, 
wonend te Uchoven, voor de Reckheimse schepenbank, vertegenwoordigd door de heren Meex en 
Carel Lutkenhausen; hij verklaart te verkopen aan juffrouw Maria Aleidis CAENEN, 
vertegenwoordigd door Peter Ferdinand Caenen
zes grote roeden akkerland , gelegen aan de Geijboom, palend
- 'naer de Maese' : juffrouw Maria Adeleidis Caenen
- 'naer de heyde' : Jan Lenders
inclusief de lasten zijnde "schat en thiende" door de verkoper op de 29 mei jl gekocht van Joannes 
Josephus Terborghorst, gehuwd met Maria Francisca Cortemunde, volgens akte verleden voor 
notaris Henderick Janssen, geregistreerd op 2 juni 1749
mits de som van 120 gulden en 1 stuiver godspenning, waarvoor kwijting.



[BRON : RAH REKEM graafschap Gichten 248 folio 239-240]
AANKOOP
Op 2 juni 1749 deponeert LENDERT WELCKENHUIJSEN de aankoopakte, verleden voor 
keizerlijk notaris Henderick Janssen uit Reckheim op 29 mei 1749, bij de Reckheimse schepenbank,
waarvan de kenmerken volgen.
Op 29 mei 1749 verschijnt Joannes Josephus TERBORGHORST, gehuwd met dame Maria 
Francisca CORTEMUNDE, schepen en secretaris van de "Heerlyckheyd en Bancke Huysen" en 
wonend te "OPCAN lande van Luyck" en verklaart te verkopen
1. twee morgen akkerland gelegen 'op den flouswegh in 't Uchovervelt' palend
- 'naer de Maese' : Lambert Delisle
- 'naer den onderweert' : Anthoon Beckers
2. zes grote roeden, gelegen 'aen den Geyboom' palend
- 'naer de Maese' : juffrouw Maria Aleidis Caenen
- 'naer de heyde' : Jan Lenders
3. 25 kleine roeden, kort daarbij gelegen, palend
- 'naer den bosch' : Lambert Delisle
- ter andere zijde : Jan Lenders
4. 3 grote roeden zavelland, gelegen "tot Weseth cort bij den Ramaker Gilis Weerts, uytschietende 
op de Heerebaen" palend aan enerzijds de erven Steven Stouten en anderzijds Joannes Campstein.
Alle goederen ressorteren onder "den vryen Rycxgraeffschap Reckheim" en zijn afkomstig van M F
Cortemunde, echtgenote van J J Terborghorst.
Deze goederen worden in massa verkocht voor de som van "driehondert vijffentachentig g(u)l(den)s
b(rabant)s Maestr(ichter) cours Lycop naer Lant Coop godts geld eenen stuyver"; daarenboven is 
verschuldigd "nog eene eerlycke recognitie ende erkentenisse aen des Heere Comp(ara)nts 
Ehelieffste ad sestig dergelycken cours, in 't aengaen deses coop wel uyttdruckelyck besprooken 
ende geconditioneert".
De koper is LENDERT WELCKENBHUYSEN, gehuwd met Agnes SENGERS, "inwoonders van 
Uchoven" en beiden alhier present.
[BRON : RAH REKEM graafschap Gichten 248 folio 240-241-242]
AANKOOP door Lendert
na het overlijden van zijn echtgenote
Op 27 maart 1750 verschijnt keizerlijk notaris Hendrik Janssens met residentie te Reckheim voor de
hh Meex en Lutkenhausen, schepenen "der Graeffschap Reckheim en Baronnie Borsheim", op 
verzoek van advokaat en oud schepen H.J. Vandermaesen om de autenthieke akte dd 25 maart 1750
te laten registreren en waarvan de inhoud hierna volgt.
Op 25 maart verschijnt voor notaris H Janssens de heer HENRICUS JOSEPHUS 
VANDERMAESEN, rechtsdeskundige en oud schepen van de stad Maastricht, gehuwd met 
ELISABETH VAN RIETHOVEN, en verklaart te verkopen en over te dragen de volgend 
goederen :
"huys, hoff, schuere, stallingen, weyden, landen met wet daer van dependeert, alle gelegen onder 
Reckheim, Uchoven, Weseth, Borsheim en Cotem als hem Heere comp(ara)nt bij uytgaen der 
brandende keertse als hoogst biedende onder andere goederen in massa sijn verbleven"
"Voor den Gerechte van Reckheim afkomende deselve goederen van de heer Charles Hend. de 
Coolen, doende den Heere comp(ara)nt dese cessie, uytgenomen het huys tot RECKHEIM warinne 
actuelyck Guillaume Leblan is wonende, mits gaders derthien groot roeden weyde gelegen tot 
BORSHEIM aen ende ten behoeve van den eers(amen) LENDERT WELCKEN HUYSEN, 
wedueman van wijlen Agnes Sengers, alhier present"
Voorschreven huis en hof, schuur, stallingen, weiden en landerijen worden door de koper 
geaccepteerd voor de som van "thien duysent g(u)l(den)s b(ra)b(ants) Maest(richter) cours Lycop 
naer lands coop godts helder thien st(uive)rs. Gezien er geen geldmiddelen zijn stelt de koper voor 
al deze goederen te hipotekeren, met de belofte terug te betalen de schuld ad 10.000 gulden 
inclusief de rente, als volgt uitgesplitst :



op de eerste 4.000 gulden kapitaal een rente van 5 %
op de overige 6.000 gulden kapitaal een rente van 3 %
Verder stelt hij dat zijn drie zonen , te weten :
1. HENDRICK WELCKENHUYSEN, gehuwd met Maria OP DEN STEIN
2. REINIER WELCKENHUYSEN, gehuwd met Maria HAERDEN
3. MACHIEL WELCKENHUYSEN, meerderjarige vrijgezel
deze koop dienen goed te keuren en hun goederen van vaders- en moederszijde alsmede deze van de
zijde hunner echtgenoten als onderpand te stellen.
[BRON : RAH REKEM graafschap Gichten 248 folio 258-259-260]
[BRON : RAH REKEM graafschap Gichten 248 folio 281-282-283]

doop witness: Libert Stouten & Cecilia Leyners
doop:

ACTIVITEITEN in de IMMOBILIENSECTOR (deel I)

AANKOOP

Op 25 februari 1746 verschijnt voor de 'heeren drossard en schepenen der stad ende vrij 
rijcxgraeffschap Reckheim' PETER BECKERS, als erfgenaam van zijn grootmoeder Catharina 
LINDELOFF, weduwe van Guillaume CAENEN, om over te dragen aan LENDERT 
WELCKENHUIJSEN, gehuwd met Agnes SENGERS, het volgende onroerend goed :
'drie roeden lants gelegen aen den blauwen steen', palend
- 'ter eenre' : Beel van de steege
- 'ter andere' : ........ .(niet aangevuld)
'aen hem (= vekoper) by scheydinge ende deylinge toegevallen'
mits de som van 47 gulden "b(ra)b(ants) maestr(ichter) cours lycop landtslyck godtshelder eenen 
stuyver", waarvoor kwijting.
De godshel(d)(l)er of godspenning is oorspronkelijk een aalmoes, liefdegift of fooi, bestemd voor 
de behoeftigen; in een latere betekenis is handgeld ter bevestiging van een huur- of koopkontrakt 
bedoeld
[BRON : RAH REKEM graafschap - Gichten 248 folio 133]

AANKOOP

Op 20 juni 1746 verschijnt voor de hh 'drossard en schepenen der stad ende vrij rijcxgraeffschap 
Reckheim' Hans Jurger BLANCKERT, gehuwd met Theresia DOPS, om over te dragen aan 
LENDERT WELCKENHUIJSEN, gehuwd met Agnes SENGERS, het onroerend goed, zijnde :
een halve morgen land gelegen "in 't Uckovervelt aen 't rutte straatjen", palend
- 'ter eenre' : de erven van Jan Delisle
- 'ter andere' : Jan Cortlevens
Het goed is belast met "thien oort chins geld aen den armen meester alhier".
De koop is gesloten voor de som van "veertigh g(u)l(den)s b(ra)b(ants) Maestrigter cours lycop 
landlyck godtsgeld eenen stuyver", waarvoor kwijting.
[BRON : RAH REKEM graafschap - Gichten 248 folio 154-155]

AANKOOP

Op dezelfde 20 juni 1746 verschijnt voor de 'heeren drossard en schepenen der stad ende vrij 
rijcxgraeffschap Reckheim' LINA DELLEWAIDE, gehuwd met CHRISTINA CORSTENS en 
verklaart overgedragen te hebben aan LENDERT WELCKENHUIJSEN, gehuwd met AGNES 
SENGERS :



vier roeden gelegen "in den Biesselaer in 't Uchovervelt", palend
- 'ter eenre' : Willem Dierix
- 'ter andere' : den veltwegh
mits de som van "vierenveertig gls bbants maestrichter cours lycop lands coop godsgeld eenen 
stuijver", waarvoor kwijting.
[BRON : RAH REKEM graafschap - Gichten 248 folio 155]

AANKOOP

Op 2 december 1746 verschijnen voor de 'heeren drossard en schepenen der stad ende vrij 
rijcxgraeffschap Reckheim'
- LENDERT OP DEN STEIN, in hoedanigheid van vader van zijn 'voorkinderen en verworven met 
syne eerste vrouwe saliger' en
- STEVEN STOUTEN, in hoedanigheid van grootvader en 'momboir' van dezelfde kinderen.
Zij verklaren te hebben overgedragen de volgende onroerende goederen :
1. een morgen land, gelegen "in 't ucover velt aen den Biesselaer", palend aan Hans Jakob 
Blanckenheim
2. drie grote roeden land, gelegen "in de kuppe" palend
- boven : Gerrit Vandeweert
- onder : de weduwe Lindeloff
aan en ten behoeve van LENDERT WILKENHUIJSEN, gehuwd met AGNES SENGERS.
De koop is gesloten mits de som van "hondertvijfensestig gls bbants Maestr. cours Lycop landlyck 
godtsgeld eenen stuijver", uitgekeerd aan den eerstgenoemde comparant.
[BRON : RAH REKEM graafschap - Gichten 248 folio 178-179]

AANKOOP

Op 9 januari 1747 verschijnt voor "de heeren Carel Lutkenhausen en Gommaar Smits, schepenen 
tot Reckheim", LENDERT WELCKENHUIJSEN om de aankoopakte van dezelfde datum te 
deponeren, verleden voor notaris Ludovicus Burtin van Maastricht, inhoudend de overdracht aan 
hem en zijn echtgenote Agnes SENGERS, beiden inwoners van Uchoven, door JOANNES 
NICLAES RITSCHI, gehuwd met MARIA GERTRUIJD BALTUS, beiden inwoners van 
Maastricht, van "eenen morgen ackerlands gelegen in 't Bambveltje onder Reckheim tot Uchoven" 
palend
- 'naer Reckheim' : Peter Cuypers
- 'naer de Maes' : Joannes Gerrits
mits de som van "hondert gls deser stad cours Lycop naer lands coop godts helder vijff s(tuive)rs, 
en dat boven den last van negen koppen haver en eenen Blamuijser jaerlyccx hand geld". Deze last 
rust op het overgedragen stuk akkerland ten behoeve van "syne Excellentie den Heere Graeve van 
Reeckheim".
[BRON : RAH REKEM graafschap - Gichten 248 folio 181-182]

AKTE VAN PERMUTATIE

Op 22 februari 1747 wordt voor de Rekemse schepenbank, vertegenwoordigd door de HH 
Lutkenhausen en Smits, door LENDERT WELCKENHUIJSEN, gehuwd met Agnes SENGERS, de
akte van permutatie neergelegd, verleden voor Hendrik Janssen, openbaar keizerlijk notaris te 
Rekem,
inhoudend de verwijzing naar de verkoop door Hans Jurgen BLANCKAERT, gehuwd met Theresia
DOPS, van circa een jaar geleden, waarvan een morgen akkerland "gelegen aan het Rutte straatje 
onder Uchoven" en palend enerzijds aan Jan Delisle en anderzijds aan de weduwe Peter Dresens als
"winne", het voorwerp was.



De comparant BLANCKAERT verklaart dat hij de voorschreven halve morgen akkerland "geerne 
wederom tot sig soude nemen"; comparant BLANCKAERT verklaart aan comparant 
WELCKENHUYSEN bij wijze van "erffmangelinge te cederen ende te transporteren soo als 
cedeert ende transporteert crachte deses eenen morgen ackerlands gelegen op den Biesselaer", 
palend enerzijds L(endert) Welckenhuysen en anderzijds Heylger Lina,
"waerentegens den selven Lendert WELCKENHUYSEN cedeert ende transporteert voorsegde 
gecedeerden halven morgen besayt met cooren en verders met syne veddinge, melioratie en wat 
daer aen is gehoorende sulcx alnog boven eene eerlycke recognitie waervan voorschreven eersten 
comparant bekent ten vollen vernoegt ende voldaen te zijn, mits welcke den eenen den anderen 
verclaeren te stellen en te surrogeren in hunne respectieve plaetsen, recht ende gerechtigheyd der 
tegens malkanderen gepermuteerde landen en verclaert ten overvloet den eersten comparant ter 
recognitie" ontvangen te hebben de som van twintig pattakons "reelyck in ons notaris ende 
getuygen presentie overgetelt ende bekent ten vollen content ende voldaen te zijn, behoudens een 
vierendeels vour coolen in desen expresselyck besprooken en welcke eerstdaegs belooft te 
leveren ..."
[BRON : RAH REKEM graafschap - Gichten 248 folio 182-183]

AANKOOP

Op 16 maart 1747 verschijnt voor de schepenbank van het vrije keizerlijke graafschap Reckheim, 
vertegenwoordigd door de hh Carl Lutkenhausen en Joannes Vanderhaegen, de heer J.B. CAENEN,
grafelijk rentmeester, als gevolmachtigde van de h WAGEMANS, "in ehestoel met Maria Theodora
Petronilla CAENEN", wonend te Luik, om over te gaan tot de verkoop van de volgende landerijen 
aan Lendert WILCKENHUYSEN mits de prijs van 450 gulden inclusief de erflasten o.a. "de keur 
waarvan Bastiaen Haesen ophelder is" :
1. een stuk grond van 20 grote roeden, gelegen "in 't Uchover velt" palend
- "den wegh daerlangs die naer de kerck Uchoven gaende is ende midden daardeur gaende den 
wegh van de Steeg naer Daeluchoven"
- Anthoon Dobler, "onder de ploeg " bij Andries Lina
2. een stuk grond van 4 grote roeden gelegen "op de Vuylcuijl" palend aan 't clooster
3. een stuk grond van 4 grote roeden, gelegen "aen de Biesselaer" palend
- weduwe Reinder Vanderhaegen, "onder de ploeg" bij Peter Cuypers
Voor het geval er een probleem zou opduiken in verband met "toust ofte veddinge", zo heeft de 
verkoper zich geinformeerd bij de h Meex, die de belangen van de afgestorven heer Wagemans 
behartigt, over het al of niet bestaan van een schriftelijk pachtkontrakt; uit deze informatieronde is 
gebleken dat er geen schriftelijke 'tousten' zijn en dat voor het lopende jaar de koper het pachtgeld 
mag innen om de goederen het jaar nadien zelf in gebruik te nemen ( zie reglement cap 144 folio 99
nr 12 )
[BRON : RAH REKEM graafschap Gichten 248 folio 190]

AANKOOP

Op 17 november 1747 verschijnt voor de schepenbank van het vrije keizerlijk graafschap 
Reckheim, vertegenwoordigd door de hh Carl Lutkenhausen en Gummaar Smits, de heer PETER 
BECKERS, meerderjarige jonkman, dewelke verklaart overgedragen te hebben aan en ten behoeve 
van LENDERT WELKENHUIJSEN, gehuwd met Agnes SENGERS, "eenen morgen lands met de 
daerop besayde volle corenschaere, gelegen in 't Uchover velt op de voulcoul" palend enerzijds Jan 
Thijssen en anderzijds Nol Paumen.
De overeengekomen prijs is bepaald op "tachentigh gls bb maestr cours Lycop landlyck godshelder 
eenen stuijver", waarvoor kwijting.
[BRON : RAH REKEM graafschap Gichten 248 folio 206]



-- GEDCOM (INDI) --
1 NAME Leonard/WELKENHUYSEN/
2 ALIA Welkenhausen/Wilkenhuisen

Nota’s over de familie
Huwelijken Agnes SENGERS:

huwelijk witness: Mathias Welkenhousen & Wilhelmus Booten & Joanna Teeuwissen

Huwelijken Helena GERETS:

huwelijk witness: Melchior Auwercks & Jan Vanderhaegen & Gertrude Dirix
huwelijk:

HUWELIJKSRELATIE

"Op heden den 16 april 1753 compareerde voor mij onders(chreven) not(ari)s openb(aar) binnen de 
stad Maestrigt residerend, ter presentie der getuigen naergenoemt DEN EERS(amen) LEND(ert) 
WELCKENHUIJSEN, WEDUWNAER WIJLEN AGNES SENGERS, NU IN 2de HUWELIJCK 
MET HELENA GERRITS, INWOONDER TOT RECKHEIM ..."
Deze aanhef van een akte, verleden voor notaris J.W. Römers, en geregistreerd op 16 april 1753 
door Hendrik Janssen, secretaris van de Reckheimse schepenbank, detailleert de bruidegom uit de 
huwelijksakte van het Reckheims parochieregister dd 27 juni 1750.
[BRON : RAH Graafschap Rekem - gichten - inv.nr 707]

Bronnen

doop: RAH Boorsem PR Liber baptizatorum - 1701-01 - [1701 | januario | bapt(isat)us est 
Leonardus fil(ius) leg(itimus) Henrici, vulgo Heyn, Wwelckenhousen et Joannae Leynders 
Susceperunt Libertus Stouten et Caecilia Leyners]
huwelijk 1: RAH Mechelen ad Maas PR Liber matrimoniorum - 1724-05 - [1724 | Mayus | 21 | 
contraxerunt matrimonium premissis tribus denuntiationibus coram R P Fransen vicaris conventus 
Recheimensis de meo consensu Leonardus Welkenho(a)usen et Agnes Sengers Testes fuerunt 
Mathias Welkenhousen Wilhelmus Booten et Joanna Teeuwissen]
huwelijk 2: RAH Rekem PR Liber matrimoniorum - 1750-09 - [1750 | 27 junii juncti sunt in 
matrim(onium) Leonardus WELKENHAUSEN et Helena GERETS cum dispensatione in tribus 
bannis Testibus Melchiore Auwercxs Joe Vanderhaegen et Gertrude Dirix ]
overleden: RAH Rekem PR Liber defunctorum - 1753-28 - [1753 | 22 9bris obiit Leonardus 
Welchenhausen pro secundo connubis maritus Helenae Gerets o(mn)ibus Ecclesiae sacramentis 
munitus]

Hendrik (Henricus)   Welkenhuyzen 
(Welckenhausen) 



Afdrukken stamboom 
• Gedoopt   15 oktober 1724 - Mechelen a/d Maas 
• Overleden   24 juli 1788 - Uikhoven, leeftijd bij overlijden: 63 jaar oud 
• Begraven   27 juli 1788 - Uikhoven 

 Ouders
• Leonardus Welkenhuysen (Wilkenhuysen 1701-1753 
• Agnetis   Agnes   Sangers (Sengers) 1701-1749 

 Relaties en kinderen
• Gehuwd   10 april 1747, Uyckhoven (Uickhoven), met Maria Elisabeth Op den Steyn 

(Opsteyn) 1722- en hun kinderen 

•  Maria Agnes Welkenhuyzen 1748-1833 

•  Catharina Welkenhuyzen /1749-1770 

•  Leonardus   Lendert   Welkenhuysen Welkenhuisen Welckenhuijsen 1751-1799 

•  Anna Margaretha Welkenhuysen 1754-1811 

•  Anna Welckenhausen (?) Welkenhuysen? 1757-1757 

•  Maria Elisabeth Welckenhausen (?) Welkenhuysen? 1758-1758 

•  Petrus   Peter   Welkenhuysen /1759-1811 

•  Renerus Welkenhuijsen /1764-1765 

  Broers en zusters 

•  Michael Welkenhuysen 1726-1800 

•  Reijnerus Wel(c)kenhuysen 1727-1808 

 Halfbroers en -zusters
Via Leonardus Welkenhuysen (Wilkenhuysen 1701-1753

• met Helena Gerets 1725-1780

•  Maria Gertrudis Welkenhuysen (Wilkenhuysen †1790 

•  Leonard Welkenhuysen (Wilkenhuysen 



 Notities

Aantekeningen
bron Maurice Martens

AANKOOP
Op 27 maart 1750 verschijnt keizerlijk notaris Hendrik Janssens, residerend te Reckheim, voor de 
hh Meex en Lutkenhausen, schepenen "der Graeffschap Reckheim en Baronnie Borsheim", op 
verzoek van advokaat en oud schepen H.J. Vandermaesen om de autenthieke akte dd 25 maart 1750
te laten registreren en waarvan de inhoud hierna volgt.
Op 25 maart verschijnt voor notaris Hendrik Janssens de heer HENRICUS JOSEPHUS 
VANDERMAESEN, rechtsdeskundige en oud schepen van de stad Maastricht, gehuwd met 
ELISABETH VAN RIETHOVEN, die verklaart over te dragen:
"huys, hoff, schuere, stallingen, weyden, landen met wet daer van dependeert, alle gelegen onder 
Reckheim, Uchoven, Weseth, Borsheim en Cotem als hem Heere comp(ara)nt bij uytgaen der 
brandende keertse als hoogst biedende onder andere goederen in massa sijn verbleven"
"Voor den Gerechte van Reckheim afkomende deselve goederen van de heer Charles Hend. de 
Coolen, doende den Heere comp(ara)nt dese cessie, uytgenomen het huys tot RECKHEIM warinne 
actuelyck Guillaume Leblan is wonende, mits gaders derthien groot roeden weyde gelegen tot 
BORSHEIM aen ende ten behoeve van den eers(amen) LENDERT WELCKEN HUYSEN, 
wedueman van wijlen Agnes Sengers, alhier present"
Voorschreven huis en hof, schuur, stallingen, weiden en landerijen worden door de koper 
geaccepteerd voor de som van "thien duysent g(u)l(den)s b(ra)b(ants) Maest(richter) cours Lycop 
naer lands coop godts helder thien st(uive)rs en vermits den acceptant geene penningen aen de hand 
is hebbende om de voors(chreven) cooppenn(ingen) te voldoen, soo verclaert den acceptant de 
voors(eide) cooppenningen ad thien duysent g(u)l(den)s op de voors(chreven) huys, hoff, schuere, 
stallingen en weyden, landen met wet daervan dependeert" te hipotekeren, met de belofte terug te 
betalen de schuld ad 10.000 gulden inclusief de rente, als volgt uitgesplitst :
op de eerste 4.000 gulden kapitaal een rente van 5 %
op de overige 6.000 gulden kapitaal een rente van 3 %
Verder stelt hij dat zijn drie zonen , te weten :
1. HENDRICK WELCKENHUYSEN, gehuwd met Maria OP DEN STEIN
2. REINIER WELCKENHUYSEN, gehuwd met Maria HAERDEN
3. MACHIEL WELCKENHUYSEN, meerderjarige vrijgezel
deze koop dienen goed te keuren en hun goederen van vaders- en moederszijde alsmede deze van de
zijde hunner echtgenoten als onderpand te stellen.
[BRON : RAH REKEM graafschap Gichten 248 folio 258-259-260]
[BRON : RAH REKEM graafschap Gichten 248 folio 281-282-283]
HIPOTEEKVERLENING
Aansluitend op de koopakte dd 25 maart 1750 voor notaris Janssens van Reckheim, waarbij vader 
LENDERT WELKENHUYSEN, intussen weduwnaar van Maria Sengers, zijn zonen verzoekt zijn 
aankoop te "vaceren", verschijnen deze drie zonen, te weten :
- HENDRICK, gehuwd met Elisabeth OP DEN STEIN
- REINIER, gehuwd met Maria HAERDEN
- MACHIEL, meerderjarige jongman
en verklaren dat zij de inhoud van hogergenoemde akte onderschrijven en goedkeuren en dat zij hun
bezittingen uit de nalatenschap van wijlen hun moeder Agnes SENGERS en gelegen onder het 
graafschap RECKHEIM, evenals deze gelegen onder MECHELEN OP DE MAES en waarover hun
vader nog het vruchtgebruik heeft, inclusief de goederen waarover zijzelf over de volle eigendom 
beschikken (zie hiervoor de akte verleden voor notaris Janssens te Reckheim op 4 juli 1749) zullen 
verpanden ten voordele van schuldeiser VANDERMAESEN.



Bovendien verklaren de twee gehuwde zonen dat zij hun eventuele kindsdelen dewelke zij van de 
zijde van hun respectievelijke echtgenoten te verwachten hebben, als waarborg aanbieden; hierin 
begrepen de goederen uit de nalatenschap van Gertruyd DECKERS, in leven echtgenote van Jan 
HAERDEN en moeder en schoonmoeder van respectievelijk Maria Haerden en Reinier 
Welkenhuysen.
[BRON : RAH REKEM graafschap Gichten 248 folio 261-262]
VERKOOP
Op 25 februari 1754 verschijnt HENDRICK WELKENHUIJSEN, gehuwd met Maria Eisabeth 
OPDENSTEIN en wonend te Uckoven, voor de schepenbank van het "graeffschap Reekheim", hier 
vertegenwoordigd door de heeren Joannes Vanderhaegen en Henricus Janssens, en verklaart over te 
dragen
"vier groot roeden lands gelegen in de Biesselersdelle" palend
- onder : Jacob Wijnen
- boven : Hendrick Collij
aan CORNELIA ALBRECHTS, meerderjarige jonge dochter, handelend namens JACOB WIJNEN,
mits de som van 84 gulden 10 stuivers en een stuiver "godtsheller"
[BRON : RAH REKEM graafschap Gichten 248 folio 471-472]
AANKOOP
Op 15 augustus 1754 verschijnt HENDRIK WELCKENHUYSEN voor de Reckheimse 
schepenbank, vertegenwoordigd door de hh Jan Maes en Carel Lutkenhausen, om de notariele 
aankoopakte dd 2 juli 1754 te deponeren.
Voor keizerlijk notaris Hendrik Janssens uit Rekem verklaart LAMBERT DELISLE, inwoner van 
Cotem, over te dragen
1. "huijs, hof, schuere, stallingen en met wet daervan dependeert, gelegen tot Uckoven" palend
- 'naer de Maese' Claes Cuypers
- 'naer Reckheim' Barthel Thomassen
2. zes grote en vijf kleine roeden akkerland, gelegen "agter de Dreve" palend enerzijds aan Lendert 
Ghijsen en anderzijds aan Anthoon Beckers
3. elf grote roeden "aen de Stege, daer den wegh doorgaet", palend
- 'naer de Stege' : Thijs Dresens
- 'ter andere' : Jan willems
4. een halve morgen "agter het Reute straatie" palend enerzijds Lambert Dirix en anderzijds 'naer de
Maese' Hans Jurger Blankert
5. een grote roede gelegen "aen den Sluyswegh, palend enerzijds 'naer den ouden Weert' Lendert 
Welckenhuysen en anderzijds Marieke Groenen
aan en ten behoeve van HENDRICK WELCKENHUIJSEN, gehuwd met Maria Elisabeth 
OPSTEIN, die de overdracht aanvaardt tegen de overname van de hierna genoemde lasten :
- een kapitaal van 600 gulden à 5% ten voordele van de "sacristie van den Biesen tot Maestricht"
- een kapitaal van 200 gulden à 5% ten voordele van Aegidius Eyckholtz en verdere heren
De acceptant belooft deze jaarlijkse rente te voldoen en dit tot volledige terugbetaling.
Voor het jaar 1753 valt de rente ten laste van de acceptant mits de transportant "dit jaer de schaere 
der voorschreven landerijen sal trecken"; vervolgens zal de acceptant ook de intresten voor het jaar 
1752 en de vorige 6 restante jaren betalen.
De door Lambert Delisle overgedragen goederen zijn oorspronkelijk eigendom van zijn neef Jan 
Delisle, die op zijn beurt erfgenaam was van wijlen Lambert Delisle.
[BRON : RAH REKEM graafschap Gichten 248 folio 560-561]
OVERDRACHT
Op 27 december 1754 wordt door Guillaume Henri Lebens de notariele akte gedeponeerd om 
ingeschreven te worden in de registers van de schepenbank van het graafschap Reckheim, hier 
vertegenwoordigd door de schepenen Gommarus Smits en Paulus Houben en waarvan de inhoud 
hierna volgt.
Op 24 december verschijnt HENDRICK WELKENHAUSEN, gehuwd met Maria Elisabeth 



OPDENSTEIN, voor notaris Hendrikus Janssens van Reckheim en verklaart te verkopen
"eenen morgen ackerlants gelegen in 't Uckover velt op den Slouswegh", palend
- 'naer Maestricht' de genoemde Slouswegh
- 'naer den Boomgaert' Renier Welckenhuijsen (met de wederdeylinge)
- 'naer de Maese' de verkoper.
Hij draagt dit goed over aan Guillaume Henri LEBENS, gehuwd met Joanna JEUCKENS, mits de 
koopsom van 100 gulden + 5 stuivers "godtshelder". Het goed is onbelast behoudens "thiende ende 
schattinge", waarbij de acceptant belooft eerst "den schat te betaelen anno 1755, blijvende den schat
1754 tot laste van den transportant.
Voor het geval er in de toekomst onvoorziene lasten zouden opdagen, zo verpandt de overdrager 
"eenen morgen ackerlants, gelegen in 't Bambtveltien", palend
- 'naer de Maese' Willem Goyen
- 'naer Reckheim' Peter Cuypers.
Het overgedragen stuk akkerland is "besayt met terwe, alsoo is geconditioneert dat den acceptant de
heele schaere voor dit jaer sal trecken"
[BRON : RAH REKEM graafschap Gichten 248 folio 528-529]
OVERDRACHT
Op 1 juni 1756 verschijnen voor de Reckheimse schepenbank
- HENDRIK WELKENHUYSEN, inwoner van Uikhoven en gehuwd met Elisabeth 
OOPDENSTEIN,
- Guilielmus Henricus LEBENS, grafelijk raad- en rentmeester, gehuwd met Johanna JEUCKENS,
om respectievelijk als verkoper en koper op te treden van
een grote roede akkerland, gelegen in het 'Uckovervelt op den Slouswegh', palend
- naar 'Maestricht' : den Slouswegh
- naar 'den boomgaert' : de heer rentmeester Lebens
- naar 'de Maese' : weduwe Hendrick Groenen
mits de som van 17 gulden "b(ra)bants maestr(ichter) cours lycop naer landscoop godtsheller eenen 
stuyver", waarvoor kwijting
[BRON : RAH Rekem graafschap - gichten 249 - folio 6]
OVERDRACHT
Op 25 juli 1759 verschijnt notaris J.W. Roemers uit Maastricht voor de schepenbank van het 
graafschap Reckheim om de notariele akte te deponeren en registreren, te weten de "acte van 
transport dd 25 juli 1759" waarbij HENDRIK WELKENHUYSEN, ingezetene van het graafschap 
en gehuwd met Maria Elisabet OPDENSTEIN, te kennen geeft hoe dat zijn broer REINER 
WELKENHUYSEN, ingevolge "acte van redemptie", gepasseert voor dezelfde notaris op 18 juli 
dezer, de som van 193 gulden + 7 gulden of samen 200 gulden ten behoeve van hem comparant 
"gedebourseert heeft, om deze som aan zyn broeder niet alleen te restitueeren" maar tevens 
verklaart hij bij deze aan zijn broer Reiner in volle eigendom over te dragen
- éénderde deel van één boender land, gelegen in 't Ucover Velt, palend
boven naar de Stege : den gemeenen wegh
onder : de wederdeylinge
- 5 grote roeden land gelegen in het "Pandveldie" (bedoeld is 'Bampveldje') palend
boven naar Reckheim : Peter Cuypers
onder naar Ucoven : Willem Goyen
[BRON : RAH Rekem graafschap - gichten 249 - folio 134]

doop witness: Henricus Herys & Catharina Heyllofs
overlijden:

KOMMENTAAR

De Uikhovense parochiepriester Liesens vermeldt bij elk doopsel, huwelijk of overlijden zo veel 



mogelijk genealogische details. In de overlijdensakte van Hendrik zijn hem toch geboortedatum en 
-plaats van de overledene onbekend.

-- GEDCOM (INDI) --
1 NAME Hendrik/WELKENHUYZEN/
2 ALIA Welkenhousen/Welkenhuysen/Welckenhausen

Nota’s over de familie

huwelijk witness: Michael Wilkenhousen & Johanna Houben
huwelijk: Er is dispensatie verleend voor de 3À graads bloedverwantschap.
Het huwelijk vindt plaats te Uikhoven; bruid Op den Steyn is parochiane van Reckheim, bruidegom
Welkenhausen is afkomstig van Uikhoven.
[BRON : RAH Rekem PR Liber matrimoniorum 1747-04 ]

Bronnen

doop: RAH Mechelen ad Maas PR Liber baptizatorum - 1724-16 - [1724 | october | 15 | bap(tisa)tus
est Henricus filius Leonardi Welkenhousen et Agnetis Sengers coniug(um) Suscpetores Henricus 
Herys et Catharina Heyloffs]
huwelijk: RAH Uikhoven PR Liber matrimoniorum - 1747-02 - UIKHOVEN nr 1747-02 [10 aprilis
1747 | matrimonio junc(ti sunt) remissis duobus bannis et ab ordinaris propter tertium aequalem 
sanguinitatis gradum Henricus Wilkenhousen et Maria Elisabetha Op den Steijn Testes fuere 
Michael Wilkenhousen et Johanna Houben]
REKEM nr 1747-04 [1747 | 10ma Aprilis juncti sunt in matri(monio) in Ucoven dispensatione 
obtenta pro tertio consanguinitatis gradu et 2 bannis Henricus Welkenhausen et Maria Elisabetha 
Op de Steijn ille ex Ucoven illa parochiana mea]
overleden: RAH Uikhoven PR Liber defunctorum - 1788-05 - [1788 | Die 24ta julij Henricus 
Wilkenhuijsen maritus Mariae Elisabethae Op den Steijn in domo sua in communione sanctae 
matris ecclesiae consuetis exeuntium sacramentis praemunitus animam deo reddidit cujus corpus 
27ma sepultum est in coemeterio natus et baptisatus in parochia de ... et matriomonio iunctus in hac 
parochia 10ma aprilis 1747]
begrafenis: RAH Uikhoven PR Liber defunctorum - 1788-05

 Leonardus Welkenhuyzen 
Afdrukken stamboom 

• Geboren   26 augustus 1751 (donderdag) - Uikhoven 
• Overleden   7 oktober 1799 (maandag) - Opgrimbie, leeftijd bij overlijden: 48 jaar oud 

Ouders (uit parochieregister Uikhoven):

Henricus Welckenhausen en Maria Elisabeth Opdensteijn, met als getuigen (of ouders?) Leonardo 
Opdensteijn en Maria Starden

 Relaties, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
• Gehuwd   9 april 1780 (zondag), Opgrimbie, met Anna Elisabeth Franquotte, geboren

  27 april 1756 (dinsdag) - Opgrimbie, overleden   17 juli 1837 (maandag) - Opgrimbie 



leeftijd bij overlijden: 81 jaar oud (Ouders :  Thomas Franquote ca 1719-1814 &   
Maria Kessen ca 1726-1818) en hun kinderen 

•  Maria Elisabeth Welkenhuyzen 1780-1817  Gehuwd   20 maart 1806 (donderdag),
Opgrimbie, met Lambertus Gijbels 1783-1842 en hun kinderen 

•  Maria Helena Gijbels 1806-1859 Gehuwd   26 juli 1828 (zaterdag), 
Mechelen-aan-de-Maas, met Joannes Mathias Meyers 1802-1844 en hun 
kinderen : 

•  Joanna Elisabeth Meyers ca 1829-1893 

•  Maria Elisabeth Meyers 1829- 

•  Joannes Mathias Meyers 1834-1835 

•  Franciscus Meyers 1836-1909 

•  Joannes Henricus Meyers 1839-1911 

•  Maria Ida Meyers 1843-1890 

 Maria Helena Gijbels 1806-1859  Gehuwd   26 augustus 1849 (zondag), 
Mechelen-aan-de-Maas, met Joannes Hendrik Janssen 1815- en hun 
kinderen : 

•  Jan Christiaan Janssen 1850-1877 

•  Anna Elisabeth Gijbels 1807-1808 

•  Leonard Gijbels 1808-1854 Gehuwd   24 mei 1838 (donderdag), Mechelen-
aan-de-Maas, met Anna Elisabeth Vanderhallen 1816-1864 en hun kinderen :

•  Leonard Gijbels 1838-1839 

•  Thomas Welkenhuyzen 1782-1821  Gehuwd   22 juli 1818 (woensdag), Uikhoven,
met Maria Agnes Kortleven 1790-1824 en hun kinderen 

•  Anna Elisabeth Welkenhuysen 1819-1900 Gehuwd   12 november 1842 
(zaterdag), Uikhoven, met Henricus Bollen 1821-1895 en hun kinderen : 

•  Maria Cornellia Bollen 1844-1869 

•  Maria Gertrudis Bollen 1845- 



•  Agnes Hubertina Bollen 1847-1924 

•  Anna Maria Bollen 1849-1877 

•  Winandus Renier Bollen 1851-1898 

•  Maria Elisabeth Bollen 1853-1881 

•  Barbara Francisca Bollen 1855-1935 

•  Aldegonda Lucia Bollen 1857-1939 

•  Thomas Alphonsus Bollen 1859-1916 

•  Joannes Leonardus Bollen 1863-1934 

•  Cornelia Welkenhuysen 1820-1820 

•  Cornelia Welkenhuysen 1822-1892 Gehuwd   22 januari 1844 (maandag), 
Uikhoven, met Winandus Nicolaas Daniel Sleypen 1815-1900 en hun 
kinderen : 

•  Joannes Henricus Sleijpen 1845-1862 

•  Maria Cornelia Sleijpen 1847-1848 

•  Thomas Sleijpen 1848-1917 

•  Petrus Lambertus Sleijpen 1850- 

•  Renerus Jozef Sleypen 1853- 

•  Anna Elisabeth Sleijpen 1855-1859 

•  Franciscus Leonardus Sleijpen 1858-1859 

•  Anna Maria Josephina Sleijpen 1860-1861 

•  Franciscus Hubertus Sleypen 1862- 

•  Joannes Henricus Sleijpen 1864-1864 

•  Joannes Andreas Sleijpen 1865-1866 



•  Joannes Winandus Sleypen 1868- 

•  Hendrik Welkenhuyzen 1784- 

•  Pieter Welkenhuyzen 1787-1856  Gehuwd   11 maart 1833 (maandag), Mechelen-
aan-de-Maas, met Maria Catharina Elisabeth Claessens 1791-1856 en hun kinderen 

•  Leonard Welkenhuyzen 1817-1817 

•  Jan Renier Welkenhuyzen 1818-1818 

•  Leonard Welkenhuyzen 1819-1819 

•  Leonard Welkenhuyzen 1822-1831 

•  Maria Catharina Welkenhuyzen 1824-1824 

•  Anna Elisabeth Welkenhuyzen 1826-1896 Gehuwd   16 januari 1849 
(dinsdag), Rekem, met Petrus Josephus Opsteyn 1815-1872 en hun kinderen : 

•  Petrus Mathijs Opsteyn 1850- 

•  Maria Catharina Opsteyn 1852- 

•  Laurentius Mathijs Opsteyn 1854- 

•  Petrus Joseph Leonard Opsteyn 1855- 

•  Petrus Joseph Opsteyn 1857- 

•  Willem Opsteyn 1860-1860 

•  Joannes Opsteyn 1860-1862 

•  Anna Elisabeth Opsteyn 1862-1942 

•  Maria Sybilla Opsteyn 1866-1866 

•  Maria Ida Opsteyn 1869- 

•  Jan Welkenhuyzen 1830-1830 

•  Maria Catharina Welkenhuyzen 1834-1906 Gehuwd   28 mei 1856 
(woensdag), Opgrimbie, met Josephus Vanderhallen 1818-1866 en hun 
kinderen : 



•  Anna Mechtildis Vanderhallen 1857-1909 

•  Catharina Elisabeth Vanderhallen 1860-1911 

•  Maria Ida Vanderhallen 1863-1880 

•  Maria Philomena Vanderhallen 1865- 

 Maria Catharina Welkenhuyzen 1834-1906  Gehuwd   17 april 1872 
(woensdag), Opglabbeek, met Petrus Vleugels 1837-1893 en hun kinderen : 

•  Maria Louisa Vleugels 1873-1937 

•  Joseph(Peter Joseph) Vleugels 1875-1951 

•  Maria Vleugels 1879- 

•  Renier Welkenhuyzen 1789-1790 

•  Renier Welkenhuyzen 1790-1855  Gehuwd   24 april 1828 (donderdag), 
Opgrimbie, met Anna Barbara Beckers 1803-1855 en hun kinderen 

•  Leonard Welkenhuyzen 1828-1831 

•  Maria Lucia Welkenhuyzen 1831-1833 

•  Leonard(Jan Leonard) Welkenhuyzen 1833-1896 Gehuwd
  21 januari 1858 (donderdag), Opgrimbie, met Maria Anna Crijns 1831-
1892 en hun kinderen : 

•  Joannes Donatus Welkenhuyzen 1865-1865 

•  Maria Catharina Welkenhuyzen 1866- 

•  Jan Renier Welkenhuyzen 1867-1867 

•  Leonardus Godgaaf Welkenhuyzen 1868-1868 

•  Maria Helena Barbara Welkenhuyzen 1870-1870 

•  Joannes Leonardus Welkenhuyzen 1872-1872 

•  Jan Renier Welkenhuyzen 1836-1839 



•  Doodgeboren Welkenhuyzen 1838-1838 

•  Joannes Welkenhuyzen 1841- 

•  Joannes Renier Welkenhuyzen 1845-1926 Gehuwd   26 april 1879 
(zaterdag), Opgrimbie, met Anna Catharina Machon 1851-1911 en hun 
kinderen : 

•  Joannes Renier Welkenhuyzen 1880-1961 

•  Leonard(Joannes Leonardus) Welkenhuyzen 1881-1941 

•  Pieter Mathijs Welkenhuyzen 1883-1883 

•  Anna Catharina Barbara Welkenhuyzen 1884-1927 

•  Fina(Maria Elisabeth Josephina) Welkenhuyzen 1886-1949 

•  Maria(Anna Maria) Welkenhuyzen 1888-1965 

•  Jozef(Hubertus Josephus) Welkenhuyzen 1890-1942 

•  Joannes Henricus Hubertus Welkenhuyzen 1892-1969 

•  Louis(Petrus Ludovicus) Welkenhuyzen 1896-1990 

•  Frans(Hubertus Franciscus) Welkenhuyzen 1901-1965 

•  Wilhelmus Welkenhuyzen 1793-1872  Gehuwd   13 april 1820 (donderdag), 
Vucht, met Petronella Linkens 1798-1828 en hun kinderen 

•  Elisabeth Welkenhuyzen 1820-1858 Gehuwd   14 mei 1855 (maandag), 
Vucht, met Nicolaas Tommissen 1830-/1858 en hun kinderen : 

•  Leonard Nicolaus Tommissen 1854- 

•  Maria Sophia Welkenhuyzen 1822-1822 

•  Petronella Welkenhuyzen 1823-1832 

•  Leonardus Welkenhuyzen 1825-1861 

•  Joannes Henricus Welkenhuyzen 1827-1827 


