ASO optie Latijn en hoger
onderwijs dat kan opleiden
tot het katholieke priesterschap

BEDRAG
DER
BEURZEN
Euro

3

0

225,00

De naaste en oudste bloedverwanten van de stichter, vanaf 12 jaar, en bij
ontstentenis, studenten van Peer en omliggende vanaf 12 jaar

Aan een instelling naar
1 4
eigen keuze: ASO optie Latijn			
Aan een universiteit naar
eigen keuze: wijsbegeerte

550,00

De studenten, afstammelingen van Eustache Cartuyvels, broer van de stichter
en bij ontstentenis de studenten van Buvingen, deelgemeente van Gingelom

Claessens

Aan een instelling naar eigen
keuze: ASO optie Latijn
vanaf 2° jaar van de 3° graad
Aan een katholieke instelling:
wijsbegeerte
Aan een universiteit naar
eigen keuze: geneeskunde

124,00

1. De bloedverwanten van de stichter
2. De studenten van Maaseik
3. De studenten van de omliggende lokaliteiten van deze stad

Gilsen

ASO
Hoger onderwijs

Goyens-Wagnon ASO

Universitair en ander hoger
onderwijs

Haywegen

Aan een katholieke instelling:
wijsbegeerte, godgeleerdheid
Aan een universiteit naar
eigen keuze: rechten,
geneeskunde en
ingenieursopleidingen

4

0

18

160,00

De bloedverwanten en aanverwanten van de stichter (12 jaar oud), en
bij ontstentenis, de studenten uit Sint-Truiden of uit Borgloon, geboren of
afkomstig uit Sint-Truiden

0

2

8

1

260,00

200,00

Hendrickx

Hoger onderwijs
Middelbaar onderwijs

1
1

0
0

248,00
87,00

Knapen

Aan een katholieke instelling:
Wijsbegeerte, godgeleerdheid
ASO optie Latijn

2
18

1
4

400,00
300,00

ASO optie Latijn

Lenaerts Jan*

De afstammelingen, vanaf 16 jaar, van Frans Goyens broer van de stichter en
van Marie-Louise Segaert, bij ontstentenis, in rangorde:
1. de afstammelingen van Louis Claes en Amelie Nicolaï van HalleBooienhoven, grootouders vd stichter
2. de afstammelingen van François, Boniface Goyens en Marie-Louise
Penninckx van Lovenjoel, grootouders vd stichter
3. de afstammelingen van Laurent Nicolaï en Anne Catherine Saenen
van Wilderen
4. de afstammelingen van Emilianne Wagnon, de echtgenote van de stichter
1. de afstammelingen van Charles Desmortier-Legrain van Bléharies
2. de afstammelingen van Claude Marchand, echtgenoot van J. Oudewater,
van Wezembeek-Oppem
3. de afstammelingen van Félicie Gressilion, echtgenote van René Samoy
van Saint-Maur
4. de afstammelingen van Georges Simon van Bersillies en van Léontine
Helin
De naaste bloedverwanten van de stichter

2
1

2
3

De afstammelingen van: 1° Simon Vossius en Gertrude Boesmans; 2° Agnes
Lenaerts, echtgenote in eerste huwelijk van J.L. Gilissen; 3° Jean Vossius en
Maria Malbourg
Bij ontstentenis aan afstammelingen, en dit alleen voor hogere studies, de studenten van: 1° Mettekoven; 2° Gelinden; 3° Engelmanshoven

Neuyen*
Neyen, Neyens

Elk middelbaar en hoger onderwijs dat kan opleiden tot het
katholieke priesterschap

1

Persoons*

ASO optie Latijn vanaf het 2°
jaar van de 1° graad en elk
hoger onderwijs dat kan
opleiden tot het katholieke
priesterschap

2

0

124,00

De bloedverwanten van de stichter

Peumans*

Elk middelbaar en hoger
onderwijs dat kan opleiden
tot het katholieke
priesterschap

2

2

198,00

1. De afstammelingen van Jan Peumans en Maria Liesens, bij voorkeur de
naaste en in geval van gelijke graad van bloedverwanten de oudste
2. De andere naaste bloedverwanten van de stichter
3. De studenten van Herderen

Raymackers*

ASO optie Latijn - rechten medicijnen en elk hoger onderwijs dat kan opleiden tot het
katholieke priesterschap.
Daarenboven alle vakopleidingen vanaf de 2° graad
van het middelbaar onderwijs

1

0

6

2

6

300,00
400,00

1. Voor de duur van de studies: de studenten geboren uit of woonachtig in
Heusden (Limburg, deelgemeente van Heusden-Zolder) en Helchteren, (deelgemeente van Houthalen-Helchteren), hetzij de helft voor iedere gemeente (10 studenten van de vroegere gemeente Heusden en 10 studenten van de vroegere
gemeente Helchteren). Bij ontstentenis aan een voldoende aantal kandidaten uit
één van deze gemeenten, kan meer dan de helft van het aantal vacante beurzen
toegekend worden aan studenten uit de andere gemeente
2. Bij ontstentenis aan dezen, studenten wiens vader of moeder in één van deze
gemeenten geboren is
3. Bij ontstentenis aan studenten van deze twee categorieën: alle inwoners van
de provincie Limburg die de vereiste studies doen
Aan de geroepenen van tweede en derde rang kunnen de beurzen slechts per
schooljaar toegekend worden

3
2

Middelbare studies
Hogere studies

1
0

130,00
110,00

De kleinkinderen en achterkleinkinderen van de broer van de stichter François
Hendrickx-Menten en bij ontstentenis aan dezen, de andere familieleden

Elk middelbaar
en hoger onderwijs dat kan
opleiden tot het katholieke
priesterschap

Pulinx

VEREISTE
STUDIES

BEDRAG
DER
BEURZEN
Euro

Elk middelbaar en hoger onderwijs dat kan opleiden tot
het katholieke priesterschap

2

0

223,00

De bloedverwanten van de stichter

Thielens Nicolas* ASO optie Latijn en elk

4

2

470,00

De naaste bloedverwanten van de stichter. Bij ontstentenis, de studenten van
het “Land van Thorn”, maar pas nadat er gedurende 3 opeenvolgende jaren
geen kandidaat van de familie is opgedaagd
Behoren tot het Belgisch grondgebied van het “Land van Thorn”:
in rangorde:
1. Studenten woonachtig in het gehucht Winkel, onder Molenbeersel, deelgemeente van Kinrooi
2. Studenten woonachtig in Neeroeteren, deelgemeente van Maaseik
3. Studenten woonachtig in Eisden, deelgemeente van Maasmechelen

Tielens Gerard*

ASO.
Hoger onderwijs dat kan
opleiden tot het katholieke
priesterschap

7

2

800,00

1. De naaste bloedverwanten van de stichter afstammelingen van zijn broers
Martin en Huybrecht en van zijn zussen Elisabeth en Maria, met recht van
voorkeur, in geval van gelijke graad van verwantschap, voor de oudste
2. De studenten van Zelem en Meldert

Tielens Jan

Alle studierichtingen

0

2

100,00

De bloedverwanten van de stichter en bij ontstentenis studenten uit Zonhoven

Van der Hoeydonckx Studietijd: max. 8 jaar.

0

5

198,00

De naaste en meest behoeftige bloedverwant van de stichter, tot en met de 12°
graad, en bij ontstentenis aan bloedverwanten, de meest behoeftige studenten
geboren in de parochies Zolder of Bolderberg

Van Doren
de Raikem

Hoger onderwijs
Artistieke en beeldende
vorming

10
0

14
1

250,00
250,00

1. De Limburgers, jongens en meisjes, geboren in een Limburgse gemeente of
er minstens 10 jaar gedomicilieerd
2. Alle Belgen

Vanlangenaeken

Aan een katholieke instelling:
ASO optie Latijn,
Wijsbegeerte, godgeleerdheid
en rechten

6
2

1
0

174,00
409,00

De naaste bloedverwanten van de stichter en met recht van voorkeur voor de
naasten. Bij ontstentenis de studenten woonachtig in:
1. Grootloon, 2. Tongeren, 3. Borgloon, 4. Alken, Rijkel en Opleeuw,
5. Omliggende gemeenten van Tongeren en Borgloon

Van Werde Alfred Hogere studies

1

3

750,00

De kinderen van neven en nichten van de stichter en al hun afstammelingen

Verdonck*

Middelbaar onderwijs. Hoger
onderwijs dat kan opleiden tot
het katholieke priesterschap

1

0

211,00

De afstammelingen van Maarten, Jan en Antoon Verdonck, broers van de
stichter, van Jan Boven, zijn schoonbroer en bij ontstentenis de andere bloedverwanten

Vereniging van de
studiebeurzenstich
tingen (1): Bernaerdts Cillis - Custijns - De
Marneffe - Hermans Laenen - Morren Saels - Van Meuwen Vrancken

1° Wijsbegeerte, godgeleerdheid (priesterschap)
2° Medicijnen, Recht
3° Universitair en
ander hoger onderwijs
4° ASO

0

1

155,00

1. De afstammelingen van de stichters
2. Studenten woonachtig in Eisden, of in een andere gemeente van het kanton
Maasmechelen
Studenten woonachtig in Halen, Leuven, Lummen
Studenten woonachtig in Vroenhoven en omliggende gemeenten
Studenten geboren in Bree
Studenten geboren in Sint-Truiden

Vereniging van de ASO en elk hoger onderwijs
studiebeurzenstich dat kan opleiden tot het
tingen (2): Botskens - katholieke priesterschap
Plessers - Vanderhal
len - Van de Venne Weustenraedt *

1

1

140,00

1. Bloedverwanten van de stichter
2. Studenten van Bree en omgeving
Studenten van Meeuwen
Studenten van Daalgrimby en Mechelen (Limburg)
Studenten van Kwaadmechelen
Studenten van Beringen en omliggende gemeenten

Universitair onderwijs
Vereniging van
Hoger onderwijs
studiebeurzenASO
stichtingen (3):
Buyvoets Cartuyvels SintTruiden - Chavee Exelmans - Malcors Martin - Smeyers Van Kesselt

0

5

100,00

1. Bloedverwanten van de stichter
2. Studenten van griffiers, werkzaam of gewerkt hebbende 		
bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt
Studenten van griffiers werkzaam of gewerkt hebbende bij vredegerechten
van het gerechtelijk arrondissement Hasselt
Studenten van Maaseik uit een Maaseiker vader of moeder geboren, de één
of de andere geboren en wonende te Maaseik of omliggende gemeenten
Studenten van Vreren, Diets-Heur, Nerem

Universitair onderwijs
Vereniging van
Hoger onderwijs
studiebeurzenASO
stichtingen (4):
Germeys - Thijs Vaes-Valck - Witten

0

1

170,00

1. De bloedverwanten van de stichter
2. Bij onstentenis aan verwanten de studenten geboren in Tongeren,
maar dan van jaar tot jaar

Vossius

Alle studierichtingen

1

11

175,00

1. De bloedverwanten van de stichter die de naam Vossius dragen
2. De andere naaste bloedverwanten van de stichter

Vrerix

Aan een katholieke instelling:
wijsbegeerte, godgeleerdheid,
rechten en geneeskunde

3

2

480,00

De naaste bloedverwanten van de stichter

Vrijdaghs*

Aan een katholieke instelling:
ASO optie Latijn.
Hoger onderwijs dat kan opleiden tot het katholieke
priesterschap

0
1

4
0

149,00
248,00

Vrijens*

Studietijd max. 12 jaar:
5
1
ASO optie Latijn en elk hoger			
onderwijs dat kan opleiden tot
het katholieke priesterschap.
Voor zover de 12 jaar niet over-			
schreden zijn, na voltooiing van
de priesterstudies, kan men
voor de eventueel resterende
jaren nog van de beurs genieten voor de studies rechten
of geneeskunde

310,00
280,00

NAMEN
DER
STICHTERS
Rosmer*

hoger onderwijs dat kan
opleiden tot het katholieke
priesterschap
Studies in de rechten

ASO optie Latijn vanaf 2° jaar
van de 1° graad. Hogere studies



Lenaerts Isabelle Hogere studies

(2)

RECHTHEBBENDEN

Cartuyvels
(Buvingen)

2

(1)

VACANT ONDER
VOORBEHOUD

Ariens*

VEREISTE
STUDIES

VACANT ONDER
VOORBEHOUD

NAMEN
DER
STICHTERS

(2)

VACANT

(1)

VACANT

De Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen
Limburg brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de volgende
beurzen te begeven zijn met ingang van 1 oktober 2018:

500,00

149,00

200,00

De naaste bloedverwanten van de stichter met voorkeur voor de oudste

De naaste en meest bekwame afstammelingen van Hendrik Gors-Anna
Vandergrieff. De afstammelingen van Margaretha of Catharina Neuyen

1. De afstammelingen van Carolus Pulinx, Barbara Pulinx echtg. Frans Lowet,
Marie-Agnes Pulinx echtg. Arnold Hoebrechts voor de hogere en middelbare
studies, met voorkeurrecht voor hen die het meest in hun studies gevorderd
zijn
2. De afstammelingen van hogergenoemde drie stammen
3. De andere naaste bloedverwanten van de stichter, die de naam Pulinx dragen, voor de hogere studies en voor de middelbare studies
4. De andere naaste bloedverwanten van de stichter, voor dezelfde studies als
hierboven vermeld
De duur van de studies voor de beursstudenten welke een studiebeurs bekomen op de
fondsen van de stichting Pulinx wordt bepaald op 10 jaar, zonder rekening te houden
met de ouderdom, zowel bij de aanvang als bij het einde van de studies (22/02/1958)
1. De naaste bloedverwanten van de stichter afstammende van zijn broers en
zussen en bij ontstentenis de studenten geboren in Aalst, (Haspengouw)
2. De studenten afkomstig uit St.-Truiden

RECHTHEBBENDEN

1. Wat betreft de beurs voor hoger onderwijs: de naaste bloedverwanten van
de stichter, in de door hem bepaalde volgorde
2 Wat betreft de beurzen voor ASO optie Latijn: de naaste bloedverwanten
van de stichter, in bedoelde volgorde, met recht van voorkeur
In beide catagorieën beurzen, deze die de naam Vrijdaghs dragen en in geval
van gelijke graad van verwantschap met de stichter, de bekwaamste
De naaste afstammelingen van de echtgenoten Vrijens Gaspard en Martis Catharina
alsmede de naaste afstammelingen van de echtgenoten Lacroix Catharina en Hennus
Walter, met voorkeur de afstammelingen van de eerste wanneer die afstammelingen
in dezelfde graad zijn als die van de echtgenoten Lacroix Catharina en Hennus Walter, bij
ontstentenis aan deze, de afstammelingen van Heynen Cornelis en Claessens Maria

*

onderwijs dat kan opleiden tot het katholieke priesterschap of een studierichting waarvan de finaliteit, (zoals godsdienstwetenschappen, opleiding diakonaat,
opleiding tot pastoraal helper(-ster) ...), volgens advies van de commissie, het best aanleunt bij de wil van de stichter
(1) Aantal beurzen vacant voor het schooljaar 2018/2019
(2) Aantal beurzen vacant onder voorbehoud: beurzen die slechts vacant zijn als de huidige titularis volgend schooljaar niet meer zou voldoen aan de voorwaarden om van de studiebeurs te kunnen genieten

Openstaande plaatsen van begever bloedverwant:

De plaats van begever-bloedverwant is te begeven voor de volgende stichtingen: Beaurieux,
Hendrickx, Persoons, Raymackers, Thielens Nicolas, Vanlangenaeken, Verdonck, Vereniging Studiebeurzenstichtingen (1)
De toewijzing van de beurzen gebeurt volgens de volgende rangorde:
Familiebeurzen:
1.
graad van verwantschap
2.
de kandidaat het verst gevorderd in zijn studie, waarbij het hogere onderwijs van elk type primeert op het secundaire onderwijs
3.
leeftijd
Geen familiebeurzen:
1.
netto-belastbaar inkomen van de personen van wie de student ten laste is, en bij ontstentenis, van hemzelf
2.
de kandidaat het verst gevorderd in zijn studie, waarbij het hogere onderwijs van elk type primeert op het secundaire onderwijs
3.
leeftijd.
Het reglement in verband met het toewijzen van de beurzen werd vastgesteld bij besluit vd commissie van 15/09/97, 28/04/99, 25/10/99, 16/01/2001, 04/02/2002, 10/02/2005, 16/09/2008 en 15/12/2016.
Kopie van dit besluit is te bekomen op het secretariaat van de commissie.
1. HOE DIENT EEN AANVRAAG TE GEBEUREN?
1.1 Aanvraag: Download het aanvraagformulier op de website www.studiebeurzenstichtinglimburg.be. Vul het volledig in en stuur het
		 samen met de nodige documenten voor 1 november 2018 via
			 - e-mail: peter.brimioul@limburg.be
			 - per brief gericht aan de Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen Limburg - Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt
			 - tegen ontvangstbewijs op kantoor
		 Voor elke aangevraagde beurs moet je een afzonderlijk formulier invullen.
1.2 Antwoord: na de commissievergadering(en) van december ontvang je in de maand februari een antwoord.
		
2. BIJ DE AANVRAAG VOEG JE:
Familiebeurzen

Niet-familiebeurzen

-- Attest goed zedelijk gedrag vanaf 18 jaar (van
de student(e))
-- Bewijs van verwantschap (toevoegen stamboom,
zie lay-out op website)

-- Attest goed zedelijk gedrag vanaf 18 jaar (van de student(e))
-- Kopie laatste aanslagbiljet directe belastingen (inkomsten
2016-aanslagjaar 2017)

Extra bij te voegen documenten

Extra bij te voegen documenten

Voor: Stichting Van der Hoeydonckx:
-- Kopie laatste aanslagbiljet directe belastingen
(inkomsten 2016-aanslagjaar 2017)

Voor: - Stichting Knapen
- Stichting Vereniging Studiebeurzenstichtingen (1)+(3)+(4)
- Stichting Gilsen
- Stichting Raymackers
-- Uittrekstel geboorteakte (van de student(e))

Familiebeurzen

Niet-familiebeurzen

Extra bij te voegen documenten
Voor: Stichting Ariens/Cartuyvels/Claessens/Haywegen/
Jan Lenaerts/Neuyen/Persoons/Peumans/Rosmer/
Raymackers/Nicolas Thielens/Gerard Tielens/
Vanlangenaeken/Verdonck/Vereniging 2/Vrerix/
Vrijdaghs/Vrijens
-- Enkel voor hoger onderwijs:
Overzicht lessenpakket

Extra bij te voegen documenten
Voor: Stichting Van Doren de Raikem
-- Bewijs van 10-jarig verblijf in Limburgse gemeente (van
de student(e))
-- Uittreksel geboorteakte (van de student(e))
Voor: Stichting Ariens/Cartuyvels/Claessens/Haywegen/Knapen/Jan
Lenaerts/Neuyen/Persoons/Peumans/Raymackers/Rosmer/
Nicolas Thielens/Gerard Tielens/Vanlangenaeken/Verdonck/
Vereniging 2/Vrerix/Vrijdaghs/Vrijens
-- Enkel voor hoger onderwijs:
Overzicht lessenpakket

3. Aanvragen die niet van de vereiste stukken voorzien zijn, worden niet in aanmerking genomen.
4. Alle nodige gegevens kan je terugvinden op onze site.
Heb je nog vragen contacteer het secretariaat van de commissie
		
- telefoon: 011 23 81 26 - contactpersoon: Peter Brimioul
		
- e-mail: peter.brimioul@limburg.be
		
- website: www.studiebeurzenstichtinglimburg.be
				

Hasselt, 20 mei 2018

de secretaris-ontvanger,		de voorzitter-ereprovinciegriffier,
get. Jan Ruyters		
get. Marc Martens
.

VERZOEK AAN TE PLAKKEN: 1. AAN HET GEMEENTEHUIS; 2. IN DE ONDERWIJSINSTELLINGEN.

