
VIII.B.06.   
       DE GEMEENTEADMINISTRATIE 
 
       01.- De Gemeentesecretaris 
 
Leunen Arséne  1880 - 1923 
-------------------------- 
Schoofs Victor  1923 - 1924 
--------------------------- 
Als dienstdoende aangesteld van 11 juli 1923 en bleef dit ambt 
uitoefenen tot 21 maart 1924. 
 
Mombers Eduard 1924 - 1946 
-------------------------- 
Eduard Mombers, °Beringen 03.12.1884. Hij was rustend bevel-
hebber van de Rijkswacht te St-Truiden en werd op 03.01.1924 
aangesteld als secretaris. Voortaan zou het gemeentehuis alle 
voormiddagen open zijn. Hij was vader van: Louis, ST.1922 die 
als politiek weggevoerde vermist werd tijdens W.O.II. te 
Norshausen. Hij bood zijn ontslag aan in mei 1946 en vroeg om 
zijn pensionering. Hij overleed op 14 juni 1947. 
 
Knaepen Karel  1942 - 1944 
-------------------------- 
Op 17 febr. 1942 werd gemeentebediende Karel Knaepen benoemd 
als secretaris. Hij bleef dit tot 08 sept.1944. 
 
Verdin Albert 1946 - 1948 
------------------------- 
Na de pensionering van Eduard Mombers werd  bediende Albert 
Verdin aangesteld als dd. secretaris. Hij bleef dit tot de 
nieuwe secretaris zijn eed aflegde op 18 dec. 1948. 
 
Bortels Florent 1948 - 1977 
--------------------------- 
°Berlingen 10.01.1925. Hij legde de eed af op 18 dec. 1948. Na 
de fusie met Aalst en Ordingen bleef hij secretaris van de 
gemeente tot aan de fusie met St-Truiden op 01 juli 1977. 
 
 
VIII.B.06. 
 
       02. De Gemeenteontvanger 
 
 
Vanoorbeek Joseph 
----------------- 
Benoemd op 02.04.1920 en bleef tot in maart 1928 in dienst. 
 
Jeandarme Martin-Joseph 
----------------------- 
°Brustem 30.11.1905. Benoemd als gemeenteontvanger op 21.07. 
1928. Op 01 sept. 1936 werd hij tevens gewestelijk ontvanger. 
 
Borgerhoff Ludo 
In 1965 werd Ludo Borgerhoff de gemeenteontvanger en hij bleef 
dit tot mei 1971 toen hij een overplaatsing kreeg naar Tonge-



ren. 
 
 
Gatz G. 
------ 
 
Sedert mei 1971 was G.Gatz ontvanger van de gemeente en hij 
bleef dit tot in juni 1977. 
 
 
Baudouin Louis 
-------------- 
 
Als laatste in de rij en juist voor de fusie met St-Truiden 
werd Louis Baudouin aangesteld als ontvanger. 
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       03. De Veldwachters 
 
 
Grommen Bonaventura 1917 - 1952 
------------------------------- 
 
Hij was de zoon van Gerard-Amelius Grommen en Victorine Paques. 
Hij volgde zijn vader, overleden op 31 mei 1915, op na zijn 
benoeming op 15 mei 1917. Zijn jaarwedde bedroeg 1000 F, maar 
in 1919 kreeg hij reeds een opslag van 200 F. Hij was toen 34 
jaar en gehuwd met Melanie Usé uit Runkelen. 
 
Op 23 okt. 1951 vroeg hij zijn pensionering. Hij kreeg eervol 
ontslag met ingang van 01 jan. 1952, maar bleef in dienst tot 
31 aug. 1952. Hij overleed op 19 augustus 1965. 
 
 
Sweldens Urbain 1952 - 1977 
--------------------------- 
 
Hij trad als 33-jarige in dienst op 01 sept. 1952. Hij was de 
zoon van Pieter-Edmond Sweldens en Maria-Emma Pirard en gehuwd 
met Maria-Rachel-Helena Wydouw, Gent 29.09.1922. 
 
Op 01 juli 1964 werd hij gemeenschappelijke veldwachter van 
Aalst en Brustem en dit tot 31 dec. 1970 toen Aalst en Ordingen 
fusioneerden met Brustem. In 1977 werd Brustem gefusioneerd met 
St-Truiden.  
 
 
America Constant 1964 - 1977 
---------------------------- 
 
Hij werd geboren te Zepperen op 13 september 1924 en werd veld- 
wachter te Aalst op 15 juni 1956 en gemeenschappelijke 
veldwachter Aalst-Brustem vanaf 01 juli 1964. Vanaf 01 januari 
1971 was hij veldwachter van de fusiegemeente Brustem tot aan 



de fusie met St-Truiden in 1977. 
 


