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Van de redactie

U ziet aan de inhoudsopgave hiernaast dat twee derde van dit nummer
Wordt ingenomen door een groot artikel over de jubilerende vereniging
ZijActief, afdeling Eijsden. Zij viert deze maand haar 60-jarig jubileum.
Het artikel beschrijft uitvoerigihaar geschiedenis vanaf de oprichting
tot nu. Het begon als Afdeling Eijsden van de Boerinnenbond, veran-
derde via Katholieke Boerinnen- en Tuindersbond in Limburgse V
Vrouwen Beweging, en groeide uit tot ZijActief. De afdeling Eijsden
is een bloeiende Vereniging, die tal van activiteiten organiseert voor haar
bijna 160 leden. Het is goed dat het verleden van ZijActiefnu beschre-
ven is en hier in Uit EijsdensVerleden is vastgelegd.Wij feliciteren het
bestuur en de leden met het jubileum en Wensen de vereniging een
lange en mooie toekomst toe.

In dit nummer staan verder nog twee artikelen: een over kegelen in
Eijsden, ook geschreven door Tino Huijnen, en een aflevering van de
Limburger Koerier, verzorgd door Bèr Pachen. Andere onderwerpen
hebben we moeten doorschuiven naar een volgend nummer. Als de
planning uitkomt, zult u in de komende UEV van december weer
(naast andere zaken) de rubrieken Kent u ze nog?,Veldkruisen en
Monumenten aantrefien.

December... Hebt u al eens bedacht, dat u iemand een plezier zou
kunnen doen met een cadeauabonnement? U vindt het fijn om af en
toe eens te lezen en te kijken in UEV en u gunt dat een ander natuur-
lijk ook. U kunt hem of haar Verassen met een abonnement op UEV
als cadeau. Belt u even naar René Huijnen 4091563 of naar Bèr
Pachen 4091732? Zij zitten klaar met pen en papier om alle gegevens
te noteren.

Willy Jeukens
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Van Boerinnenbond naar ZijActief
afdeling Eijsden, 1946-2006

ln het verslagboek van 1930 van de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond (LLTB) staat te lezen, dat deze bond besloten
heeft meer zorg te besteden aan de boerinnen in onze provin-
cie en de boerenbonden te stimuleren plaatselijke boerinnen-
bonden op te richten. De boerinnenbonden waren bedoeld als
plaatselijke afdelingen van de boerenbonden. Het was vooral
de toenmalige geestelijk adviseur van de LLTB, deken lr. H.
Bemelmans die de oprichting van een eigen katholieke orga-
nisatie van plattelandsvrouwen promootte. Vaak, samen met
Mej E. Hendrix, consulente in dienst van de LLTB, bezocht hij
de boerenbonden in onze provincie om hen te bewegen een
plaatselijke afdeling van een boerinnenbond op te richten.
Het was in diejaren niet altijd even gemakkelijk de boeren te
overtuigen van het nut van een eigen organisatie van boerin-
nen. Gevreesd werd dat het bijwonen van vergaderingen,
lezingen en cursussen, zou kunnen leiden tot uithuizigheid,
tot verwaarlozing van man en kinderen, van het huishouden
en van taken die de boerin van oudsher op de boerderij waren
toebedeeld. Het gezegde: “wie zijn vrouw liefheeft, laat haar
thuis” deed in de vrij conservatieve kringen op het platteland
nog opgeld.

De oprichting van de Katholieke Boerinnenbond
Limburg, bedoeld als overkoepelende organisatie van
de nog op te richten plaatselijke afdelingen, had
plaats in1930. De statuten van de bond Werden rond
Kerstmis van dat jaar goedgekeurd door de bisschop
van Roermond, Mgr. Schrijnen. Uit de statuten
blijkt dat de Boerinnenbond opereerde onder de
paraplu van de Boerenbond. De uitsluitend uit man-
nen bestaande Boerenbond Werd in de jaren dertig,
maar ook nog jaren later, vaak aangeduid als de
“Vaderorganisatie”. Het initiatief tot oprichting van
een plaatselijke afdeling van de Boerinnenbond ging
ook meestal uit Van de Boerenbond. Het doel Van de
boerinnenbonden Werd in de statuten kort en bon-
dig omschreven en luidde: “bevordering van gods-
dienstige, maatschappelijke en vakkundige ontvvikke-
ling der leden”. Later Werd de doelstelling Wat rui-
mer en nauwkeuriger omschreven: “De Boerinnen-
bond tracht haar leden te vormen op godsdienstig,
sociaal, opvoedkundig, cultureel, hygiënisch, huis-
houdelijk en vakkundig terrein". Om tot lid toegela-
ten te Worden moesten de Vrouwen en meisjes
Rooms Katholiek zijn en tenminste 20 jaar oud. Een
uitzondering Werd gemaakt voor meisjes beneden
die leeftijd als ze onderwijs aan de Landbouwhuis-
houdschool gevolgd hadden. Deze onderwijsinstel-
ling stond op het platteland in hoog aanzien en Werd
meestal bezocht door meisjes uit boerenkringen.

Dat de Boerinnenbond min of meer afhankelijk was
van de Boerenbond blijkt ook uit de exploitatiere-
kening over 1930. De Boerenbond stelde dat jaar
een bedrag van f. 567,01 beschikbaar aan de pas
opgerichte Boerinnenbond. Dat bedrag ging de vol-
gende jaren met sprongen omhoog, omdat de een
na de andere plaatselijke afdeling van de Boerinnen-
bond Werd opgericht.Vooral in Noord- en Midden-
Limburg was dat in de beginjaren het geval, Waarbij
het plaatsje Heythuizen de spits afbeet en met niet
minder dan 132 leden bij oprichting van de plaatse-
lijke afdeling in 1931 erg hoog scoorde. Heythuizen
Werd op de voet gevolgd door Weert, Roggel,
Dieteren, Panningen en Heel. In onze regio is Sint
Geertruid met de oprichting in 1933 (38 leden) van
een plaatselijke afdeling koploper, een jaar later
gevolgd door onder andere Bunde, Epen, Geulle,
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Groepsfoto Boerinnenbond voor de pastorie aan de Sint-Martinusstraat te Breust. De pastorie werd afgebroken om plaats te maken voor de bouw
van het bejaardencentrum “De Bron". Ter gelegenheid van het 1o-jarig bestaan was er op 2 april 1956, 2e Paasdag, een Plechtige Hoogmis tot
intentie van de Boerinnenbond. Na de Hoogmis werd deze foto gemaakt.

1. L. Bormans-Gilissen 18. F. Habets 35. M.L. Kerckhofs-Franssen
2. M.Janssen-Pleumeekers 19. A. Huijnen-Wolfs 36. R. Gerrekens-Wolfs
3. G. Broers-Duijsens 20. T. Neven-Huijnen 37. M. Brouwers-Huijnen
4. M. Jacobs-Wolfs 21. M. Smeets-Spauwen 38. G. Duijsens-Jacobs
5. Kapelaan Wijsen 22. R. Lippertz-Franssen 39. A. Lemlijn-Waterval
6. F. Duijsens-Stefiens 23. J. v.d. Boom-Jacobs 4o. M. Notermans-Janssen
7. M. Otten-Rutten 24. J. Gullikers-Hensen 41. N. Gulikers-Janssen
8. A. Huijnen-Debeij 25. E. Duijsens-Bormans 42. M. Lahay-Janssen
9. G. Duijsens-Bormans 26. M. Didderen-Richeile 43. J. Prompers-Huijnen

10. R. Pinckaers-Huntjens 27. M. Beijers-Broers 44. A. Dassen-Waterval
11. M. van Hoven-Huijnen 28. M. Richelle-Janssen 45. M. Custers-van Aubei
12. M. Wetsels-Debeij 29. M. Jacobs-Sluijsmans 46. B. Wolfs-Janssen
13. M. Kreemers-Rozenhout 30. H. Smeets-Janssen 47. N. Spons-Wolfs
14. J. Smeets-Broers 31. Cl. Waterval-Pinckers 48. M. Jacobs-Vliegen
15. T. Renkens-Caelen 32. F. Waterval-Theunissen 49. B. Theelen-Wolfs
16. A.Janssen-Jacobs 33. M. Jeukens-Frambach 50. T. Habets-Rompelberg
17. J. Hanssen-Duijsens 34. H. Duijsens-Jacobs 51. M. Rompelberg-Spits
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Gulpen en Heugem.Vooral de eerste jaren ken-
merkten zich door een sterke uitbreiding van het
aantal afdelingen in Limburg. Maar ook de jaren
daarna Was sprake van een gestage groei.

Dat duurde tot de inval van de Duitsers op 10 mei
1940.Vrij spoedig verstevigden de Duitsers en hun
trawanten hun greep op de diverse instellingen en
organisaties. Op 6 augustus 1941 Werd de Limburger
Quaadvlieg leider van het Agrarisch Front, een door
de bezetter in het leven geroepen instelling. Op 15
september van dat jaar bezocht hij het pas inge-
bruiksgenornen nieuwe Landbouwhuis te Roer-
mond, Waar onder andere het kantoor van de
Voedselcomrnissaris Was ondergebracht, maar Waar
ook de verschillende instellingen en afdelingen Van
de LLTB, zoals de Boerenbond, jonge Boeren en de
Boerinnenbond hun onderdak hadden. De toenma-
lige directeur, deken Ir. H. Bemelmans, die tevens
secretaris en geestelijk adviseur Was van de LLTB,
verklaarde, conform de richtlijnen van het episco-
paat, niet te Willen samenwerken met de bezetter en
verliet met zijn adjunct-secretaris het kantoor. De
Boerinnenbond volgde eveneens de richtlijnen van
het episcopaat en wenste evenmin te functioneren
onder het regime van de Landstand. De Landstand
Was een door de bezetter ingesteld openbaar lichaam

De oprichting
In de notulen van de Eijsdense Boerinnenbond
van 25 februari 1947 staat te lezen: “Dinsdag
25 Februari 1947 Werden alle gehuwde Vrouwen
en jonge meisjes boven 17 jaar uit de boerenstand
opgeroepen ter vergadering Voor de oprichting van
onzen boerinnenbond”. Uit het verslag blijkt verder
dat alle 22 aanwezigen zich tijdens de vergadering
als lid aanrneldden. Aangenomen mag dus worden
dat de Boerinnenbond Eijsden 25 februari 1947
ofiicieel Werd opgericht en niet in 1946.

Het initiatief tot oprichting van de Boerinnenbond
ging onder andere uit van de heer jos Broers, die
optrad namens het bestuur van de plaatselijke afde-
ling van de Boerenbond.Vooraf zal ongetwijfeld
overleg hebben plaats gevonden tussen de Boeren-
bond en een aantal dames van boerenafkornst, waar-
Van verondersteld mocht worden dat zij mogelijk de
kar zouden trekken. Dat overleg heeft wellicht eind

Deel van de notulen van de oprichtingsvergadering.

dat belast Was met de behartiging van de belangen L
van de landelijke bevolking op bedrijfseconomisch
gebied en op het gebied van de voedselvoorziening.
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Na de Tweede Wereldoorlog Werd de draad weer
opgepakt. De grote meerderheid van de vóór de
oorlog bestaande afdelingen werd heropgericht, ter- L , _ V _ v y
Wijl nieuwe afdelingen, waaronder Eijsden, zich aan- f r.,
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meldden. In een overzicht van de boerinnenbonden M v- ,
dat vermeld staat in de jubileumuitgave “25 jaar
Boerinnenbond In Limburg” (1955) Wordt als jaar
van oprichting van de Boerinnenbond afdeling
Eijsden 1946 genoemd met 45 leden. Noch de ,j
datum noch het aantal leden komen overeen met › 7 4,
hetgeen hieromtrent staat vermeld in de notulen van p a, / 4 M ,4.
de oprichtingsvergadering Van de Eijsdense afdeling. 'l
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1946 plaats gevonden en misschien dat daardoor dat
jaar als jaar van oprichting staat geboekstaafd. Blijft
natuurlijk toch de Vraag hoe men komt aan 45
leden. Dat de Boerenbond (Vaderorganisatie) het
initiatief tot de oprichting nam Was gebruikelijk
en paste volledig in het straatje van de LLTB die
immers de boerenbonden stimuleerde om plaatse-
lijke afdelingen op te richten. De Eijsdense Boeren~
bond Was dan ook uitgenodigd voor de oprichtings-
vergadering en Werd vertegenwoordigd door de
heer Jef Pinxt uit Oost-Maarland.

Het oprichtingsbestuur
Tijdens de oprichtingsvergadering Werd meteen een
bestuur gekozen met als voorzitter (tot 1965)
mevrouw Marie jacobs-Wolfs (Breust) en als secre-
taris mevrouw Maria Duijsens (Mesch). Als bestuur-
sleden Werden benoemd de dames: Margriet Rutten
(Laag-Caestert), Genoveef Duijsens-Bormans
(Hoog-Caestert) en Ninette Debeij (Eijsden). Op
30 september 1948 Werd het bestuurV uitgebreid
met mevrouw Guillaumiene jacobs uit Oost.
Gravin Elisabeth M.A.G. de Liedekerke de Pailhe-de
Lichtervelde, de toenmalige bewoonster van kasteel
Eijsden, werd op 15 september 1947 benoemd tot
erevoorzitter Van de plaatselijke afdeling. Het ere-
voorzitterschap was geen officiële bestuursfimctie,
maar een eretitel.

De Geestelijk adviseur
Een katholieke organisatie pur sang, Want dat was
de Boerinnenbond, kon niet zonder een geestelijk
adviseur. Op de oprichtingsvergadering van
25 februari 1947 gaf ook kapelaan Louis van den
Dungen acte de présence. Hij Werd staande de ver-
gadering benoemd tot geestelijk adviseur. Dat kape-
laan van den Dungen een verwoede roker Was blijkt
uit het feit dat hij bij zijn officiële installatie als
geestelijk adviseur op 27 maart 1947, een pakje
Amerikaanse sigaretten als cadeau van de Boerin-
nenbond kreeg aangeboden (“Want vrouwen Weten
nu eenmaal Wat mannen graag de lucht inblazen”7
staat in de notulen te lezen) en bij zijn afscheid in
september 1948 kreeg hij een kristallen asbak.

KapelaanVan den Dungen oefende zijn geestelijk
adviseurschap slechts gedurende een korte periode uit
en dat had zijn reden.Wegens zijn verzet tegen de
Duitse bezetter Werd hij op 11 november 1942 opge-
pakt en na een schijnproces op 27 oktober 1943
afgevoerd naar het concentratiekamp Natzweiler in
deVogezen (Fr) en later overgeplaatst naar Dachau
(Duitsland). Op 29 april 1945 werd hij door de

l ElERGERECHTEN.

EENVOUDIGE ElERSCHOTELS

BAK- EN NAGERECHTEN

sa. Dulzsïnnt

Uitgave van den R.K. Boerinnenbond
van den L.L.T.B. - Landbouwliuis - Neerstraat 'l1 - Roermond

Voorblad boekje Eiergerechten.

ZIEKEN DRANKEN.
7 '_“fi

90. KOFFlE MET El.

1 eidooier, een halve d.L. sterke koffie, 1 d.L. melk, 1 eetlepel
suiker,

Klop de dooier mel de suiker. Voeg hierbij flink kloppende de
heele koffie mei de heete melk.

91. BOUlLLON MET El.

Klop de eidooier flink los; voeg onder flink kloppen de heete
bouillon toe. Presenteer bij bouillon een beschuitje.

Recept uit boekje Eiergerechten.

geallieerde legers bevrijd uit het concentratiekamp
Dachau. De verschrikkingen van zijn verblijf in de
concentratiekampen hadden zijn gezondheid onder-
mijnd en noodgedwongen moest hij in september
1948 zijn geestelijk adviseurschap van de Boerinnen-
bond opgeven. Hij Werd vervangen door kapelaan De
Saive. Het was gebruikelijk dat een van de parochie-
geestelijken de functie van geestelijk adviseur
bekleedde en dat is tot op heden nog altijd het geval.
Dat de Boerinnenbond een erg katholieke organisa-
tie was blijkt ook uit het feit dat de vergaderingen
altijd met een gebed werden geopend en met de
christelijke groet: “Geloofd zij jezus Christus” wer-
den gesloten. Tevens werd in de eerste bestuursver-
gadering van 2 maart 1947 afgesproken dat iedere
dag tenminste één van de leden de Mis zou bijwo-
nen. Tot beschermheilige van de afdeling Werd de
H. Brigitta (Brigida) gekozen.
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Consulenten
De LLTB had een consulente en assistent-consulente
in dienst ten behoeve van de plaatselijke afdelingen
van de Boerinnenbond. Deze dames hadden meestal
de opleiding voor lerares huishoudschool gevolgd en
Waren in het bezit van de akte N XIX (huishoud-
en gezondheidskunde). Ze stonden de plaatselijke
afdelingen Van de Boerinnenbond met raad en daad
bij. De eerste consulente van de Boerinnenbond,
ook Wel leidster genoemd, Was Mej. Hendrickx
(1930-1940). Ze kreeg in 1937 assistentie van Mej.
Tielen, die haar in 1940 opvolgde.

De afdeling Eijsden van de Boerinnenbond kreeg,
na haar oprichting in 1947, te maken met mej. R.
Andela als consulente (1945-1948) en met mej. Baur
als assistente. MejAndela Was present bij de ofiiciële
de oprichting op 25 februarl 1947 van de plaatse-
lijke afdeling Eijsden van de Boerinnenbond en ze
zal ongetwijfeld ook bij de voorbereiding hiervan
betrokken zijn geweest.
In maart 1948 huwden zowel mejAndela als mej.
Baur en ze namen noodgedwongen ontslag. Ze Wer-
den opgevolgd door Mej. H. Kleuters (consulente) en
mej. A. de Maat (assistent-consulente). Ontslag van een
vrouw bij huwelijk Was de normaalste zaak Van de
Wereld. Het moederschap en inherent daaraan de
opvoeding van de kinderen en het beredderen van het
huishouden Werden gezien als de belangrijkste plich-
ten van de gehuwde katholieke vrouw, en die plichten
vielen niet te combineren met een baantje buitenshuis.
De taak van de consulenten werd in gemeenten Waar
een huishoudschool of een landbouwhuishoudschool
Was gevestigd, in toenemende mate overgenomen door
een aan die plaatselijke school verbonden lerares. Dat
Was ook in Eijsden het geval na de oprichting door de
Vereniging voor Landbouwonderwijs te Roermond
van de “Huishoudschool ten plattelande” (de
Landbouwhuishoudschool). Deze school Werd onder-
gebracht in het Ursulinenklooster aan de Breusterstraat
(thans gemeentehuis). Na een interne verbouwing
Werd ze op 18 juni 1953 officieel geopend door de
toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, mevrouw dr. A. de WaalTen behoeve
van de Landbouwhuishouschool Werd ook de bij het
klooster behorende boerderij gerenoveerd en voorzien
van een speciale inrichting voor melkverwerking. Tot
directrice van de school Werd mèreVirginie Gennissen
benoemd, die in 1957 werd opgevolgd door mère
josephine Clemens.Vooral deze laatste nam een aantal
taken van de toenmalige consulente Mej. Kleuters over
en nam actief deel aan de activiteiten van afdeling
Eijsden van de Boerinnenbond.

Activiteiten
Op de zondagen 2 _en 23 maart 1947 kwam het
Dagelijks Bestuur bij elkaar om de ledenvergadering
voor te bereiden, die op 27 maart Werd gehouden.
Deze eerste algemene ledenvergadering Werd bijge-
woond door Mej. Baur, assistent-consulente. Zij
hield een lezing over “huiselijkheid en gezelligheid
en over de samenleving met onze gezinsleden en
met andere mensen". In die Vergadering werd de
contributie vastgesteld op f. 1,50 per jaar, Waarvan
f. 1,- moest Worden afgedragen aan het hoofdbe-
stuur. Om de kas te spekken Werd tijdens die Verga-
dering een taart Verloot, die f. 7,50 opbracht. De
vergadering had een feestelijk tintje omdat de
geestelijke adviseur, kapelaan Van den Dungen ofli-
cieel Werd geïnstalleerd.
Gezelligheid vormde een belangrijk aspect Van de
bijeenkomsten vanhet bestuur. De voorzitter of een
ander bestuurslid zorgde vaak voor een lekkernij, bij-
voorbeeld een taart ofvlaai, die dan onder het genot
van een kopje koflie Werd verorberd. De bestuursver-
gaderingen Werden gehouden bij de voorzitter thuis
ofbij een van de bestuursleden. Maar ook tijdens de
ledenvergaderingen ontbrak zelden een Versnapering.
In de persoonlijke oproep Voor de vergadering Werd
de leden verzocht om zelf een kopje en schoteltje
mee te brengen. Ze wisten dan dat ze konden reke-
nen op een traktatie en dat Was een extra stimulans
om de vergadering bij te Wonen. De ledenvergade-
ringen vonden meestal plaats in een bovenzaaltje van
het Parochiehuis aan de Breusterstraat, de plaats Waar
nu het Cultureel Centrum Eijsden is gevestigd.

De toen nog piepjonge jean Wolfs (z.g.) uit Breust,
de latere vaste organist van de OLV-basiliek in
Maastricht, werd door het bestuur gepolst of hij
bereid Was zanglessen te geven aan de leden van de
Boerinnenbond die daarin interesse hadden. Hij had
hier Wel oren naar en startte op 17 juni 1947 met
zanglessen voor de leden van de Eijsdense
Boerinnenbond. In het vervolg Werd niet alleen
vergaderd maar werd er ook vaak gezongen.

Maar niet alleen gezelligheid was troef. Ook de
meer educatieve activiteiten, Waartoe meestal de
consulente het initiatief nam, kenden een grote
belangstelling. Cursussen, lezingen en demonstraties
Werden gegeven over onder andere het inmaken Van
groenten en fruit, over tafelversiering, over kinder-
opvoeding en over religie. Zelfs Werd er een slacht-
cursus gegeven.Vooral de kook- en bakcursussen
waren erg in trek. Omdat bepaalde levensmiddelen
niet of slechts mondjesmaat en dan nog meestal op
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Busreis naar de dierentuin in Rhenen, ±1949.

1. Jeanne Dulens-Beijers 15. Mia Beijers-Broers 27. Annie Kerkhofs-Rozenhout
2. Gerda Gorissen-Houtermans 16. Margriet Gerrekens; 28. Annie Kremers-Rutten
3. An Kostons-Purnot 17. Antoinette Huijnen-Debeij 29. Maria-Didderen-Richelle
4. Rika Purnot-Lenaerts 18. Rilie Teheux-Ramakers 30. Annie Bosch-van Kranenberg
5. Jeanne Jeukens-Lenaerts 19. Madelène Ramakers 31. Miet Willems-Rutten
6. Annie Smeets 20. Marieke Wetsels-Debeij 32. Mia Brouwers-Huijnen
7. Maria Brouwers-Beijers 21. Mia Curfs-Sipers 33. Annie Teunens uit Moelingen
8. Leonie Engelen-Gerrekens 22. Mevr. Cox-L'Orty 34. Lies Duijsens- Debeij
9. Tlen Dodemont-Waterval 23. Mevr. Bessems, echtgenote van 35. Guillaumine Duijsens-Jacobs

10. Maria Walpot-Duijsens de leraar 36. jose Smeets-Broers
11. Fien Bruno-Spons 24. Dhr. Bessems, leraar aan de landbouw- 37. Fien Wolfs-Huls
12. Kapelaan De Saive school in Gronsveld 38. Berbke Houben-Piters
13. Annie Lemmens-Wolfs 25. Elise Simmeling-Hessels 39. Lies Vaes-Roosen
14. Marie-Thérèse van de Pol-Henquet 26. Maria Beckers-Aussems 40. Juffr. Banneberg, lerares naaien
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de bon Verkrijgbaar Waren, moesten de eerste jaren
na de Tweede Wereldoorlog de boerinnen zelf de
benodigde kook- en bakingrediënten meebrengen.

Bij de zusters Ursulinenkonden de boerinnen
terecht Voor een cursus fraaie en nuttige handwer-
ken. Daar Werd ook het idee geboren een grote fan-
Cyfair te houden Waarvan de opbrengst bestemd zou
zijn Voor het t.b.c-fonds Van de LLTB. De fraaie en
nuttige handwerken Van de cursisten Werden tijdens

IO

de fancyfair, die op 25 juli 1949 Werd gehouden in
het Ursulinenklooster aan de Breusterstraat, te koop
aangeboden, naast snoepgoed, speelgoed, snuísterij en
en zelf gebakken lekkernijen. De opbrengst bedroeg
f. 1.400,- en dat Was veel geld in die tijd. Ook
Werkte de Boerinnenbond mee aan fancyfairs die
door andere Eijsdense verenigingen en instellingen
voor een goed doel Werden georganiseerd, bijvoor-
beeld voor de missie van pater Camps (z.g.) of voor
de bouW van de kerk in Mariadorp.

l

12

1310 11

Foto bij boot van voor 1949.

Maria Didderen-Ríchelle
Greetsje Rutten
Mevr. Duijsens-Steffens
Mevr. Broers-Duijsens
Maria Duijsens-Walpot
Mariajacobs-Wolfs
Mia Houbiers-Lippertz
Mevr. Jeukens-Frambach
Johanna Hanssen-Duijsens
Mia Brouwers-Huijnen
An Rozenhout
Tiny Rompelberg
Tonny Caelen
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RK Londbouwbuishoud-
scnooi „St Angelo” EJJ'sdef
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Kop krantenartikel. lnzegening en officiële opening R.K. Landbouw-
huishoudschool “St-Angela” Eijsden op 18juni 1953.

Programma feestvergadering.

II

Emigratie naar Vooral Canada en Australië bood
menige landbouwer en veeteler een grote kans op
een betere toekomst dan blijven boeren in Neder-
land, waar de landbouwgrond steeds schaarser Werd
en dus Werd ook over dit onderwerp de nodige
voorlichting gegeven.
Veel aandacht besteedde de consulente aan scholing
van de bestuursleden, terwijl de regionale en centra-
le studiedagen voor de bestuursleden van de
Boerinnenbonden, zeer in trek Waren. Op 10 juli
1947 Werd de Landbouwhuishoudschool in
Posterholt bezocht, omdat toen reeds stemmen
opgingen om ook een landbouwhuishoudschool in
Eijsden te stichten. Op 21 april 1948 Waren achttien
leden van de Boerinnenbond aanwezig op de
Landdag in Utrecht en datzelfde jaar nog, op 21
september, werd een excursie georganiseerd naar
Den Haag en Scheveningen. Hier werd onder meer
een bezoek gebracht aan een proefboerderij en in
de Houtrusthallen aan de tentoonstelling “De vrouw
1898-1948". In Scheveningen zagen de meeste deel-
nemers aan het uitstapje voor het eerst in hun leven
de zee. Het bestuur wist ieder jaar wel een leerzaam
en tevens aangenaam uitstapje te organiseren voor
de reislustige dames. Reizen die per bus of trein
Werden gemaakt begonnen meestal met een gebedje
voor een veilige reis en een behouden thuiskomst.
jaarlijks werd in oktober een aparte bijeenkomst
gehouden Voor alle Eijsdense moeders. Hoewel de
clerus bezwaarlijk als “ervaringsdeskundige” kan
Worden gekwalificeerd, vormde dat geen beletsel
voor de geestelijk adviseur of een van zijn geestver-
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RMR ]onge rl'goerinnen Eijsden1946
1956 organiseren op MAANDAG le PA/\SDAU Â.S.

ter herdenking van hun iQ-jarig hestaansfees! een

(GRÖOT LUSTRU'M-iíi)
in de zaal van de Knnlnklijke Oude Harmonie van
Eíisilen. Prins Berniiurrlslraflt.

prima orkest.
Hartige hapjes

Eerste Wals um Ö uur.
puike dranken.

Dn. huurt u milt ,mmonluñl I
Zand-r dn. lmurt nu" ioqmng,

Bestuur en Leden
RK. Jonge Boerinnen. Eijsden.
R.KA Jonge Boeren. Eijsden.

Aankondiging feestelijkheden t.g.v. 10-jarig bestaan op 2 april 1956.

Wanten om ieder jaar Weer tijdens die avond een
spreekbeurt te houden over het moederschap, over
de rol van de moeder in het huisgezin of over de
opvoeding van de kinderen. Daarna volgde een
traktatie en Werd vaak een toneelstukje opgevoerd
door de leerlingen van de lagere meisjesschool of
van de huishoudschool. Die dag Werd meestal
gehouden in de aula bij de Zusters Ursulinen.
Ook de kerstviering, die de eerste keer op 19
december 1963 Werd georganiseerd, Vond plaats in
de aula. De kerstherdenking kwam in de plaats van
de jaarlijkse gezamenlijke viering van het Sint
Nicolaasfeest. De grote stimulator van de kerstvie-
ring Was rnère Josephine, directrice van de
Landbouwhuishoudschool Sint Angela. Zij zorgde
met haar leerlingen voor aankleding van de aula in
kerstsfeer en voor een passend programma.
Traditioneel Werd ook ieder jaar door een aantal
leden deelgenomen aan een retraite in het
Retraitehuis in Heerlen. Die retraite was specifiek
toegesneden op de vrouwen van het platteland.

Van 9 tot 17 juni 1953 vertoefden een deel van de
Limburgse boerinnen in Lourdes.Voor het eerst
mocht de Boerinnenbond onder eigen leiding aan-
sluiten bij de Limburgse Lourdesbedevaart.Van afde-
ling Eijsden namen aan de bedevaart deel de dames
Duijsens-Stefiens, Iiuijnen-Schrijnemaekers, Jozé
Broers en Annie Wolfs. Het vaandel van de Eijsdense
afdeling Werd in Lourdes gezegend en verrijkt met
een nieuwe wimpel.Wie van de Eijsdense boerin-
nen de volgende jaren mee op bedevaart naar
Lourdes mochten, werd door loting bepaald.

Vast op de agenda stond een vergadering met feest-
avond, die in februari werd gehouden rond de

12.

oprichtingsdaturn van de Boerinnenbond, afdeling
Eijsden. Die jaarvergadering begon met het geven
van een overzicht van de activiteiten over het afge-
lopen jaar (jaarverslag), meestal gevolgd door een
spreekbeurt door de consulente en, waar iedereen
naar uitzag, een uitgebreide koflietafel. Dan volgde
een toneelstukje, meestal een klucht, opgevoerd door
een aantal leden en werden gedichten voorgedragen.
De avond werd besloten met het zingen van een
geestelijk lied, “Aan U o Koning der eeuwen” ofhet
lijflied “Trouw het kruis en trouw den ploeg”. Op de
feestvergadering waren niet alleen een afvaardiging
van de Boerenbond en de jonge Boeren van de par-
tij, maar gaven ook de parochiegeestelijkheid1 de bur-
gemeester en enkele bestuursleden van de Boeren-
leenbank (nu Rabobank) acte de présence. Die feest-
vergadering werd beurtelings gehouden in (de voor-
malige) zaal Richelle in de Kerkstraat en in de zaal
van de Koninklijke Oude Harmonie (K.O.H.) aan de
Prins Bernhardstraat. Het tienjarige bestaan werd op
paasmaandag 2 april 1956 enthousiast gevierd. De dag
werd begonnen met een plechtige hoogmis tot inten-
tie van de Boerinnenbond, Waarna een groepsfoto
werd gemaakt voor de linkerzijgevel van het
Ursulinenklooster, waar toen de lagere school Was
gevestigd. De feestdag werd besloten met een groot
lustrumbal in de zaal van de K.O.H., dat zeer druk
werd bezocht. De opbrengst Was bestemd voor de in
het Mariadorp te bouwen kerk, Waarvan in 1955 de
toenmalige geestelijk adviseur van de Boerinnenbond
rector jean Wijsen, tot bouwrector was benoemd. In
de jaren daarna, werd als gevolg van de tanende
belangstelling, de feestavond tevens jaarvergadering
minder uitbundig gevierd en afwisselend gehouden in
het voormalige café Spauwen in Maarland, in het
Parochiehuis (ook wel Patronaat genoemd) aan de
Breusterstraat in Eijsden of in de aula van het voor-
malige Ursulinenklooster (thans gemeentehuis).

Begin jaren zestig nam de belangstelling voor de acti-
viteiten van de Boerinnenbond af. Wellicht dat de tijd-
geest een rol speelde. Met de opkomst van de televisie
en de toename van de welvaart groeiden andere inte-
resses en behoeften. De actiegroep ManVrouw Maat-
schappij (MVM) kwam op voor de rechten van de
Vrouw, evenals de Dolle Minaš. De Boerinnenbond
blies niet zo hard van de toren over de emancipatie
van de vrouw en stond in feministische kringen
bekend als conservatief en truttig. Dat stofiige imago
nodigde de jonge en moderne plattelandsvrouvsl niet
uit lid te Worden van de Boerinnenbond. Een andere
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Uitstapje gemaakt tussen 1955 en 1965.

1. F. Gílissen-Bormans 13. M. Bessems-Bormans
2. GeneveefDuijsens-Bormans 14. Gerardine Broers-Duijsens
3. An Huijnen-Wolfs 15. Mia (Beijers)-Broers
4. Lies (Jacobs)-Rompe|berg 16. Be||a(...)-Piters
5. Maria (Lahay)-Janssen 17. M. Pinckaers-Rompelberg
6. Anneke Lemmens-Wolfs 18. Maria (Didderen)-Richelle
7. MaikeJacobs-Sluijsmans 19. MarieWolfs-Theunissen;
8. L. Bormans-Gilissen 20. T1eneke(Dodemont)-Waterva|
9. (_..)-Wo|fs uit Maarland 21. Kapelaan Wijsen

10. Lizette Hardy-Simons 22. Priester.
11. Anna (...)-Jacobs 23. M.Theunissen-Hennekens
12. Fien (Wolfs)-Hu|s 24. Margriet Gerrekens

belangrijke oorzaak Was dat het
platteland in de loop der jaren een
ingrijpende gedaanteverwisseling
had ondergaan. Het aantal kleine
gemengde boerenbedrijven nam
zienderogen af om plaats te maken
voor grotere gespecialiseerde Vee-
teelt- en fiuitteeltbeclrijven Een
teruggang in het ledenaantal lag
dan ook voor de hand.

Maatregelen om het negatieve
imago van de Boerinnenbond te
verbeteren en om paal en perk te
stellen aan cle teruggang van het
aantal leden, bleken noodzakelijk.
De bond Werd in 1961 omgedoopt
in de Katholieke Boerinnen- en
Tuindersbond en enkele jaren later,
inl965, in de LimburgseVrouwen
Beweging (LVB). De nieuwe naam

25. Bertha Steffens-Hennekens
26. Marieke (Wetsels)-Debeíj
27. Johanna (Hanssen)-Duijsens
28. Mia (Brouwers)-Huijnen
29. Joseph Jacobs
30. Fien (...)-Schrijnemaekers
31. Ria (Pinckaers)-Huntjens
32. Mia (Rouwette)-Huijnen

Wanneer naam echtgenoot tussen haakjes
staat, wordt er van uitgegaan dat ze toen nog
niet getrouwd waren.
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impliceerde een grotere toegankelijk en ook meisjes
en Vrouwen uit de niet karakteristieke boerengezinnen
konden nu tot lid Worden toegelaten, mits zij enige
affiniteit hadden met de samenleving op het platteland.
De aan de nieuwe situatie aangepaste statuten Ver-
meldden als doel: “een ontmoetings- en contactpunt
zijn van en voor vrouwen op basis van de katholieke
geloofsovertuiging en levensvisie, het agrarisch zijn
en/of betrokken zijn bij de plattelandssamenleving”.
Door middel van voorlichting, scholing en vorming,
samenwerking met andere (plattelands-)organisaties en
bij te dragen aan de leefbaarheid en het Welzijn van de
plattelandssamenleving trachtte de LVB gestalte te
geven aan de doelstelling.

Meer en meer ontwikkelde de LVB zich van een
gezelligheidsvereniging, toch wel een kenmerk van
vooral de plaatselijke afdelingen van de voormalige
Boerinnenbond, in een beweging die de grote maat-
schappelijke discussies over de vrouw in de samenle-
ving niet uit de Weg ging. Ze kwam expliciet op
voor de rechten van de Vrouw op het platteland,
zonder confronterende demonstraties en acties waar-
mee destijds de feministen in de steden de achter-
stand van de vrouw in de samenleving hekelden.

De LVB bestond in Limburg in 1965 uit 151 plaat-
selijke afdelingen, die gebundeld Waren in 12 krin-
gen. De voorzitters van die kringen vormden samen
het hoofdbestuur (HB). Het uit het HB gekozen
Dagelijks Bestuur werd belast met de dagelijkse lei-
ding van de organisatie.

, a
4
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Ook de afdeling Eijsden van de Boerinnenbond
kende in de jaren zestig een teruggang in het aantal
leden, terwijl een niet gering aantal wel de contribu-
tie betaalde maar zich op de jaarvergaderingen,
ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten nog
maar zelden liet zien. De algemene ledenvergadering
in februari 1963 bijvoorbeeld Werd slechts door 12
leden bezocht, een tendens die het jaar daarvoor ook
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De afdeling Eijsden var: de Lim-
burgse Vrouwen Bond bestaat
4-Oiaaren gaatditfeitvierenup
zaterdag 1 9 apn'l as.
Deze feestdag wordt ingezet
met een Eucharistieviering om
16.00uurin deSt. Christinakerk
Naaflaop is er voordeledenen
genodigden een feestvergade-
ring metaansiurtendeen koffie-
tafel in de zaal van de Konink-
lijkeOude Harmonie aan de Pr.

i Bernhardstraat.
ln deze zaal is ervan 19.00 tot
20.00 uureen receptie en volgt
totbäluiteengezellige ai. ond.
Tridens de feestvergadering
worden een aantaliubilarissen
gehuldigd. 5 Leden zijn al 40-
]aar LVB-lid. Vier hiervan zñn
\ai-raf het prille begin in 1946
lid van de plaatselijkeafdeling.
15 Leden die meerdan 252aar
lid zijn wordengehuldigd aiszii-
veren jubilaris.
De robijnen iubilaríssen zijn:
F. Waterval-Theunissen;
M, ' Pi

'digevoorzï '

`L.V.B. Eijsden 40 jaarjong
M.E. Jacobs-Vliegen:
A. J anssen-Jacebs;
i. Promcers-Hulirien.
M. Rompelberg-Sn'rts;
M. Richeiie-Janssen;
C. Neven-Huiinen; H. Smeets-
Janssen; M.Smee1eSpauwen;
C. Waterval-Pineka e'rls:
M. Wells-Janssen:
E. Habets-Filers en
R. Plnckaers-Huniiens
De afdeling Elisden emvat ook
de ke rkdorpen Mesen en Oest-
Maarland. Het is een actief en
een bloeiende afdeling, diamo-
menteel 1 Süäeden tell. De nul-

ris =vr. H.0p't
Roodl-Garissen. secretaresse
is R. Zeegers-Wassen en de
pemirgnaesterewe G Sehmen-
Olislagers
De šubiierende afdeling heeft
jaarlijks een druk programma
alle werken. Behalve deacfivi-
teiten als cursussen. lezingen,
excu rel e s en demonstraties,
waarbij de persoanlíike ontwik-

M. Jaccbs-Sluysrnans;
M. Brouwers-Heijnen en
J. Rutten-Otten.
25 Jaaroi langer ziin lid:
A.Cna='pe'1lier-Piters:
J. Eroers-Pleumeekers:
G Duiisens-Jacobs;

keling J ' J t „
wordt ook veel aandacht be-
steed aan de ontspannings-
activiteiten. De belangstelling
voor al deze evenementen is
steeds erggrootßckop maat-
scnappe'iik gebied is de LVB
weleenseentrinzaamlonrga4

INFORMATIEBLAD VOOR DE GEMEENTE EIJSDEN

IQ!
niseert zij iaarttiks de collecte
vcorde geäteiiikgenandicap-
ten.
De LVB kemt voor! uit de vrc e-
gere Boerinnenbond,
Mevr. Jacobs-Wollswas in `46
deeerstevoorzitsteren eenvan
de initiatiefneemsters die tot
een vereniging kwamen van
'Vrouwen van de Boerenstancl',
zoals deze destlids genoemd
werd. Diiicieel werd dit nadien
de Boerinnenbond. De tiid da!
er enkel bnerinnen lid waren
vande LVBisvoorbij. De LVB is
er voor alle vrouwen van ionç
tot oud. De afdeling is aange-
sielen bil de kring Maastricht.
die weer deel uitmaakt van de
p rovinciale aldeling, die geves-
tigd is in Roermond.
Er heerst een leuke en gezelli-
ge sfeerbinnen de plaatselijke
LVB-afdeling, :rie op geregelde
tiiden bij elkaar komen. Deze
sfeerverwacht de LVB ookas.
zate rdag ap hun feestdagln de
harmonie-zaal van de l(.O.l-lA
V aardezekeerrrag deze leest-
dag dan best wat uitlopen!

Binding 20-4-1986.

al merkbaar Was. Mismoedig notuleerde de secretaris
Bertha janssen in april 1963: “Ledenvergadering in
café Hulst in Maarland. Ook hier moest men de ver-
gadering al vroeg sluiten, daar er maar enkele dames
aanwezig waren”. En in het verslag van de volgende
ledenvergadering die in juni van dat jaar Werd
gehouden in het Parochiehuis in Eijsden, staat alleen
vermeld: “Niet veel dames tegenwoordig. Er werd
Weer gesproken over een uitstapje, maar Weer lukte
het niet genoeg dames bij elkaar te krijgen om er
gezellig op uit te gaan”. De volgende jaren verander-
de de situatie niet.Voor de jaarlijkse kringbedevaart
naar de Lourdesgrot in Cadier en Keer daarentegen
waren de leden nog Wel te porren.

ln de jaren 1965 tot 1970 Werden geen notulen
meer bijgehouden. In 1970 Werd de draad Weer
even opgepakt. In januari 1970 traden de dames
Amelie Lemlijn-Waterval en Lies Duijsens-Spronck
(secretaris) toe tot het bestuur Voor de aftredende
bestuursleden Gerardine Broers-Duijsens en Bertha
Wolfs-janssen. Dat jaar vierde de LVB haar 40-jarig
bestaansfeest. De Kring Maastricht, waartoe ook de
afdeling Eijsden behoorde, vierde dat feest in de
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Stadsschouwburg in Maastricht en 20 leden uit
Eijsden Waren op die bijeenkomst present. Andere
activiteiten in 1970 Waren onder andere een moe-
deravond met kienen, een uitstapje naar Amsterdam
Waar een bezoek Werd gebracht aan Schiphol en het
Rijksmuseum en in december een kienavond in
plaats Van de Vroeger gebruikelijke sinterklaas- of
kerstviering. Kienen Was in die jaren, en nu nog
trouwens, erg populair onder de dames.

15

Een aantal van dejubilarissen bij het 50-jarigjubileum ín 1996.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
g.

Bertha Wolfs-janssen
lte Prompers-Huijnen
Ria Pinckaers-Huntjes
Mevr. Wil Neven-Huijnen
Mia Richelle-Janssen
Mevr. Waterval-Pinckers
Emelie Habets-Piters
Mevr. Janssen-jacobs
Marie Elise jacobs-Vliegen
Marieke Smeets-Spauwen_i .o

oem/rw mawJW(aa
Op zaterdag 20 aprií :1.5. vieren wij ons 50-jangju6ííeum.

Qèrßwíšgea/ieídfiíemaa zal-0m 14.00 uur in de _
5t. Cfin'stznaQr/ç te 'Eijsden een H, íMís worden opgedragen.

'De receptie Uz'ndt pfaats in ZaafKOJ/LLATF Bernhardstraat 4
te Eijsden, 1111111800 tot 1950 uur, gevolgd door eenfeestavond' voor

[eden met partner engffanúgn'en.

lïr/sríi'fz, apa/1996 .'c L/šestum:

Aankondiging feestelijkheden t.g.v. 50-jarigjubileum op 20 april 1996.
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Rekening 40-jarigjubileum LVB, 19-4-1986.

Opvallend is dat nergens in de notulen staat vermeld
dat de Boerinnenbond in 1965 Werd omgedoopt in
LVB. Evenmin blijkt uit de verslagen dat de overgang
van de Boerinnenbond naar de LVB de volgende jaren
tot een Wat andere samenstelling van het ledenbestand
leidde. Lid Worden van de LVB was immers niet meer
expliciet voorbehouden aan vrouwen afkomstig uit de
boerengezinnen. Pas in 1977, de juiste datum ont-
breekt, blijkt uit een bestuursverkiezing dat de LVB,
afdeling Eijsden, een gedaanteverwisseling heeft onder-
gaan. Het bestuur bestond toen uit: voorzitter (1977-
1981) mevrouw P .janssen-Ramakers, secretaris-pen-
ningmeester mevrouw L. Duijsens-Spronck en de
dames j. Rutten-Otten, ME. jacobs-Vliegen, M.Wolíš-
Sipers, L.ConinX-Balk en H. Op ,t Roodt-Gorissen
(voorzitter van 1981~1 987). Een aantal bestuursleden is
duidelijk niet van boerenafkomst.

16

Activiteiten
De activiteiten Van de LVB, afdeling Eijsden Weken
niet veel af van de activiteiten die voorheen door de
Boerinnenbond Werden georganiseerd. In een inter-
view in dagblad De Limburger van 19 april 1996
verklaarde mevrouw jeanne Rutten-Otten (z.g.),
terugkijkend op het 50-jarig bestaan van de
Eijsdense vrouwenbeweging, Waarvan zij vanaf de
oprichting lid was, dat de omwenteling van
Boerinnenbond naar LVB voor Eijsden geen Veran-
dering teweeg had gebrachtÃX/'el nam het aantal
activiteiten toe en groeide het aantal leden. En de
toenmalige voorzitter Therezie Wolfs-Rokx vertelde,
dat door het volgen van scholingscursussen voor
bestuursleden, zij meer zelfvertrouwen had gekregen
en niet meer schroomde om een toespraakje te
houden, vergaderingen te leiden of cursussen te
organiseren. Het cursusaanbod en de lezingen Waren
uiteraard afgestemd op de tijd van toen en hadden
onder meer als onderwerp: inbraakpreventie, zelfver-
dediging voor vrouwen en vrouwen in de overgang.
Aan een slachtcursus hadden de plattelandsvrouwen
echt geen behoefte meer. Maar vooral de onderlinge
sociale contacten Werden als heel belangrijk ervaren.
Vooral de leden van het eerste uur waren zo
gehecht aan hun LVB dat zij na hun overlijden door
de leden naar hun laatste rustplaats gedragen Wen-
sten te Worden. Het DB. bestond in 1996 uit de
dames Therezie Wolfs-Rokx (voorzitter 1987-1996),
Elza Theelen (secretaris) en Rita Homberg (pen-
ningrneester)

Op 31 januari 1978 gaf de LVB van Gronsveld een
demonstratie Volksdansen, die erg in de smaak Viel.
Dat was voor de afdeling Eijsden reden een cursus
Volksdansen te beginnen in zaal Tossings-Haenen in
Breust. De belangstelling was zo groot dat met twee
groepen kon worden gestart. Die volksdansgroep
bestaat nog steeds, maar staat nu onder leiding van
de organisatie “Meer Bewegen voor Ouderen”
(MBVO) Gedanst wordt nu in een zaaltje in het
Cultureel Centrum aan de Breusterstraat.
Ook werd in het begin van de jaren tachtig een
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gymnastiekclubje opgericht. De gymlessen Werden
in de gymnastiekzaal van de (voormalige) Mavo aan
de M.L. Kingstraat gegeven door Geert Postma, die
toen als gymleraar aan die school Was verbonden. En
ook die gymclub bestaat nog. Tegenwoordig gymen
de dames iedere maandagavond in de sportzaal aan
de Marathon.

Meer dan Voorheen Werd er aandacht besteed aan
gezonde voeding en aan de Veranderende eetcultuur.
De traditionele boerenkost Verloor terrein aan de
meer exotische gerechten uit de Chinees-Indische,
de Griekse en Spaanse keuken. En de reislust van de
dames nam eerder toe dan af. Ieder jaar Werd een
aantal uitstapjes georganiseerd naar een of ander
bedrijf of evenement in binnen- en buitenland,
Waarbij de educatieve kant van de reis meestal Wel
Werd gecombineerd met een hoog gezelligheidsge-
halte.

Op zaterdag 19 april 1986 vierde de LVB, afdeling
Eijsden haar 40-jarig bestaansfeest in de zaal van de
Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden met een
feestvergadering, voorafgegaan door een H. Mis, een
kofiietafel, een druk bezochte receptie en tot slot
een gezellige avond. Door de toenmalige burge-
meester Bouwens kregen de dames Mjanssen-
Pleumeekers,_]. Rutten-Otten en D. Waterval-
Theunissen een koninklijke onderscheiding opge-
speld. Zij waren vanaf de oprichting lid van de vere-
niging en vervulden alle drie in het verleden een
bestuursfunctie. Mevrouw Jeanne Rutten-Otten
bekleedde Van 1965 tot 1977 het voorzitterschap.
De LVB, afdeling Eijsden, telde in 1986 150 leden.
Het Dagelijks Bestuur Werd toen gevormd door
Bertine Op 7t Roodt-Gorissen (voorzitter), Ria
Zegers-Miessen (secretaris) en Gertie Schroen-
Olislagers (penningmeester).
Tien jaar later vierde de LVB haar gouden jubileum,
eveneens in de zaal van de Koninklijke Oude
Harmonie van Eijsden met een programma dat
identiek Was aan dat van het vorige jubileum. Nu
Werden de dames M. Brouwers-Huijnen,]. Rutten-
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Limburgse Vrouwen $eweging Eijsden
Jubilarissen

50 jaar
1946 M. Bmuwcr.\'-Hu_wzcn ,1946 J. Rum-,rom 25 jaar
1946 M. Junxxø'n-Plcumcci. .f .
7946 M. Jaco/Lt-Sluíimans l 959 J. Bruem-I-'Ieumcckurs~

1961 G. Duysms-Jncøbi
_ 1962 C. Runrpe/bcrg-Gunsvcn

40 Jaar 1962 A. Kurk/milt-Rotr'lzlznul
1962 L. e/pr'lburg-Hu!vpm'ich

I954 M. Richr'i'lc -Jumïtcll 1965 R. Lippen; -1-'mn \'.s'cn
[95-1 ML. Jucnbs- \f'licxuw 1967 R. Lipperrz-DMyxcm-
l 955 IV. Snwø/s- Épmm ru I 967 J. Dassen-Firm \Nru
1956 R. Pins/.11errx-l'lmujau v 1967 L. Duy.s'en.›'-S1n'm1k
1956 A. Churpwnh'r-Pívlr'n 1967 A. Rozen/mul-Prfmlcrx
[056 A. HuiwIs'-Pir'/<'rx 197] J. Waf/š-l-Víllwnrv
1956 l. Prom/ww [Iuynufa 19.7] B. .S'mcrrv-\Vul-nu r
I 956 Mw Na'.fwz-Huynr'n
[956
I 956
[956
I9§6 l. Janssen-ju: n- .

Op :ru/-f'r/ng 2M (r/n'i/ (Ls. rif/'4 n wij (ms Sil-jr!I'Iïutjz//Ji/:fvm1,
'Ti/gek auf/1 mm :n/ mu HOU uw' [11 (Ir St. ('/zríslz'lmkirr'k

:'v É'i/-srl'wr (mr/I. \lisI www/m upgn/ruu'rßn.
[Jr r'rr-.fi/.Ilu rímll pi'vmls in /ml/ J\A.(),/l._ PrV /šz mluur/slmrll 4 1(- šïijsrlm. mn

/5110 lvl NLH! mu; gr \1:1n door (nl/Ir/E 1 slrzl'rmll
mw'

[vd/In :ml/Jru'lmrzfu gvllurlíçdz u.

åfí/srlr n. tvp/11" [09(1" _][rl Brfsluur

Binding 14-4-1996.

Otten, M.]anssen-Pleumekers en M.]acobs-
Sluismans in het zonnetje gezet Wegens hun 50-jarig
lidmaatschap.

In 2001 veranderde de LVB haar naam in ZijActief
Limburg. ZijActief is een vereniging van en voor
vrouwen, die bijna allemaal woonachtig en Werk-
zaam zijn op het (verstedelijkte) platteland en de
katholieke levensvisie uitdragen ZijActief Limburg
Werkt samen met diverse andere relevante Vrouwen-
organisaties en emancipatiebeWegingen en de vere-
niging onderhoudt contacten met jongerenorganisa-
ties, politieke partijen, instellingen op educatief
gebied en op het vlak van religie, gezondheid, ont-
wikkelingswerk, etc.

Het hoogste orgaan van ZijActief Limburg is de
Algemene Ledenvergadering. De Algemene
Ledenvergadering benoemt het provinciale bestuur.
Dat bestuur legt zijn beleidsplannen voor de
komende jaren ter goedkeuring voor aan de
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i
ii Algemene Ledenvergadering en stelt de Werkplan-

nen vast voor het lopende jaar.

De oorspronkelijke band van de LVB met de land-
en tuinbouworganisaties bestaat ook nu nog. Ook
ZijActief speelt een rol binnen de Limburgse Land-
en Tuinbouwbond (LLTB) en de daaraan gelieerde
belangengroeperingen. Nog altijd Wordt gebruik
gemaakt van de faciliteiten die de LLTB biedt op
juridisch, financieel- en boekhoudkundig gebied.
Het secretariaat van ZijActief Limburg is onderge-
bracht in het gebouw van de LLTB in Roermond.

ZijActief Limburg telt ruim 10.000 leden. Ze zijn
aangesloten bij 120 plaatselijke afdelingen. ZijActief
Limburg is daarmee de grootste vrouwenorganisatie
in onze provincie. Een aantal afdelingen vormt
samen een kring. De kring is het aanspreekpunt bij
uitstek voor de aangesloten lokale afdelingen. Ook
Worden in kringverband cursussen, lezingen, thema-
avonden en Workshops georganiseerd. ZijActief
Limburg telt zes kringen. Niet onvermeld mag blij-
ven dat, mede op initiatief van ZijActief Limburg,
de stichting “Samenwerkende Vrouwen Nicaragua”
Werd opgericht Waarvan mevrouw Tony Jacob,
bestuurslid van de afdeling Eijsden van ZijActief, het
voorzitterschap bekleedt.

Modeshow Gulpen, 25-10-2005. Activiteit van ZijActief: meedoen aan
“mode door dejaren heen". Op voorgrond rechts J. Theelen-Dassen.
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Eijsden, afdeling van ZijActiefLimburg (zo luidt de
officiële naam) behoort tot de Kring Heuvelland,
Waarvan ook de afdelingen Amby, Banholt, Bocholtz,
Cadier en Keer, Epen, Gronsveld, Gulpen, Margraten,
Mechelen, Mheer, Noorbeek, Reijmerstok,
Schimmert, Simpelveld, Sint-Geertruid, Slenaken,
Vaals,Vijlen en Wijlre, deel uitmaken. De afdeling
Eijsden telt bijna 160 leden, terwijl bij de Kring
Heuvelland circa1800 leden zijn aangesloten.
Wat opvalt, is dat de geestelijk adviseur zich,
ondanks de toenemende ontkerstening, zowel op
afdelingsniveau als op kringniveau heeft Weten te
handhaven. Tot eind 2005 Was pastoorWim van de
Berg geestelijk adviseur van afdeling Eijsden.Van de
Kring Heuvelland is dat pastor J Janssen uit Epen.

Doel
Het doel van ZijActief Eijsden komt in grote lijnen
overeen met het streven van de voormalige LVB. In
de statuten van afdeling Eijsden staat het doel als
Volgt omschreven: “Zich baseren op de christelijke
geloofsovertuiging en levensvisie en een emancipa-
torische visie op de samenleving, Wil de afdeling een
ontmoetingspunt bieden aan vrouwen die leven en
Werken op het (verstedelijkte) platteland en opko-
men Voor hun ontwikkelingsmogelijkheden en
belangen”. En ook de manier Waarop de vereniging
aan die doelstelling inhoud geeft, is vrijwel identiek
aan de omschrijving die op dat punt in de statuten
van de voormalige LVB stond weergegeven.

Het bestuur
De samenstelling van het bestuur van Eijsden, afde-
ling van ZijActief Limburg, is als volgt:
Maria Spauwen-Vranken, voorzitter, tevens secretaris
van de Kring Heuvelland
Tonny Jacob, vice-voorzitter
Jeanette Theelen-Dassen, secretaris
Wilma Willems-Noyen penningmeester
Gertie Schroen-Olieslagers, adviserend lid (interim-
voorzitter 1996-1997)
José Simmelink-Piters, aspirant bestuurslid.

Activiteiten
De activiteiten van de Eijsdense afdeling van Zij-
Actief zijn toegesneden op de moderne vrouw en
haar rol in de samenleving. Hoewel de vaak provoce-
rende acties van de emancipatiebewegingen, vooral in
de steden, tot het verleden lijken te behoren, is de
achterstandssituatie Waarin de vrouw vaak verkeert
ten opzichte van de man, nog steeds niet beslecht.
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Uitstapje naar Berlijn van 26 april t/m 30 april 1999.

1. Lies Duíjsens-Spronck 16. Irène Rousch 31. Lieke Koekkelkoren
2. Wilma \Mllems 17. Ine Megens-Voncken 32. Antoinette Janssen-Penders
3. Greet Boskamp 18. Tiny Wolfs 33. Maria Spauwen-Vranken
4. Annie Spauwen-Corsius 19. Nelly Tossings-Bouwman 34. Marlies Wijsen-Stevens
5. Mevrouw Theuns uit Maastricht 20. Francine Smeets-Trijpsteen 35. Francine Pinxt
6. Annie Essers uit Maastricht 21. Simone Vliegen-Spits 36. Els Theelen-Haenen
7. Leny Phillipart 22. Rina Warnier-Martens 37. Elske Pachen-Magermans
8. Marie-Thérèse Ceulen 23. Gertie Schroen-Olislagers 38. Gerry Pasmans-Snoep
9. Tiny Rousch 24. Bertine Op 't Roodt-Gorissen 39. Marietje Ensinck-Pacquaij

10. Rosa Vranken-Reijnders 25. Marie-jeanne Niessen-Haenen 40. leanine Warnier
11 . Trees Wolfs-Rokx 26. Tonny Jacob
12. Christien Steijns-Tobben 27. Rita Homberg
13. Maria Peerboom-Crousen 28. To Stessen-Haenen
14. Truus Didden-Radermecker 29. josé Waterval-Kluten
15. Fien Warnier-Senden 30. juliette Frijns-Pacquaij
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Vlag Limburgse Boerinnenbond, in 1965 werd de naam gewijzigd in
Limburgse Vrouwen Beweging. Vanwege deze naamswijziging werd de
V ingeborduurd. Foto: A. Thijssen, 2006.

Vrouwen Verdienen vaak minder dan mannen, hoe-
Wel ze hetzelfde werk doen of dezelfde functie bekle-
den. In leidinggevende functies spelen de mannen
nog altijd een prominentere rol dan de vrouwen en
ook in de politiek, zowel landelijk als lokaal, maken
de mannen nog steeds de dienst uit. In Eijsden bij-
voorbeeld worden van de vijftien raadszetels er slechts
twee ingenomen door vrouwen. ZijActief probeert
de bakens te verzetten en door middel van voorlich-
ting, scholing, workshops, thema-avonden, etc. de
vrouw te stimuleren de haar rechtmatig toekomende
plaats in de maatschappij in te nemen. Het nemen
van belangrijke beslissingen op sociaal-maatschappe-
lijk en politiek terrein is niet langer een mannenzaak
maar hoort met evenveel recht toe aan de vrouw. In
diverse politieke, emancipatoire en maatschappelijke
organisaties zijn de vrouwen van ZijActief vertegen-
woordigd of eisen ze nu hun plaats op.
Ieder jaar op 8 maart viert ZijActief Eijsden, samen
met de kringgenoten van het Heuvelland, de Inter-
nationale Vrouwendag; de dag die bij uitstek de aan-
dacht van de wereld vraagt voor de rechten van de
vrouw.

Over themas, die vroeger vaak taboe Waren, zoals
abortus, homoseksualiteit, huiselijk geweld, etc.,
Wordt voorlichting gegeven en er wordt in alle
openheid over gediscussieerdVeel energie steken
de vrouwen van ZijActief ook in het vrijwilli-
gerswerk, in het leefbaar houden van de eigen
gemeenschap, het voorkomen van sociale Vereen-
zaming van hun dorpsgenoten en het verlenen
Van mantelzorg als dat nodig is. “Naobersjap”staat
nog altijd hoog in het vaandel van de vrouwenbe-
weging op het platteland.

2.2.

Iedere Week kunt u in het in Eijsden en omgeving
verschijnende huis-aan-huisblad “De Etalage” kennis
nemen van het gevarieerde aanbod aan activiteiten
van ZijActief Eijsden. Om u enig idee te geven van
de activiteiten die zoal door ZijActief, afdeling
Eijsden de laatste tijd, naast de reeds vermeldde, zijn
georganiseerd, noemen We er een aantal:
_ Kook- en bakavonden;
_ Een cursus Franse taal;
_ Lessen in buikdansen;
_ De 70+ middag;
_ “Creatief bezig zijn", een activiteit die de leden

in staat stelt hun Verborgen talenten te tonen;
_ Lezingen over het gebruik van medicijnen, ster-

vensbegeleiding, erfi'echt, schenkingen, enz.

Een jaarlijks terugkerende activiteit is de gezellige
avond, die als titel meekreeg: “Vrolluj oengder
èèn” en die in oktober plaats vindt, in navolging
van de door de voormalige afdeling Eijsden van
de Boerinnenbond georganiseerde bijeenkomst
voor alle Eijsdense moeders. Op deze druk
bezochte avond Wordt meestal een kluchtig
toneelstuk opgevoerd in het Limburgs dialect.
Ook niet-leden zijn op die avond Welkom. De
weer in ere herstelde kerstviering in december
Wordt eveneens druk bezocht, terwijl de bedevaart
naar de Lourdesgrot in Cadier en Keer nog steeds
op het programma staat.
Veel bekijks trok de modeshow op de Lentebeurs in
het Mecc in Maastricht op 10 april van dit jaar die
georganiseerd werd door de Kring Heuvelland van
ZijActief. De afdeling Eijsden droeg aan deze manife-
statie een Waardevol steentje bij De show, met als titel
“Mode door de jaren heen”, gaf een tijdsbeeld van de
vrouwenmode in de vorige eeuw. Deze show Werd
eerder getoond op 25 oktober 2005 in Gulpen tijdens
de Kringcontactavond en ondervond toen veel bijval.

Diverse excursies werden georganiseerd. Onder
meer Werd er een bezoek gebracht aan de Recht-
bank Maastricht, aan de Openbare Bibliotheek in
Maastricht en aan de chocoladefabrieken jacques,
met aansluitend een bezichtiging van de stad Aken.
Erg in de smaak viel ook een bezoek aan de Wijn-
proeverij van Wijnands-Van Reij in Mariadorp.
Uitstapjes Werden gemaakt naar Den Bosch, naar het
Witte stadje Thorn met een tocht over de Maas-
plassen en een Wandeling door het park “Marina
Olderhuuske”, naar Echternacht (springprocessie) en
naar diverse kerstmarkten in binnen- en buitenland
Nu en dan wordt een bezoek gebracht aan een
zustervereniging in Limburg, Wat meestal gepaard
gaat met r/Qndleiding door het dorp en een bezoek



uit eijsdens verleden nummer 106, september 2006

aan zijn bezienswaardigheden en met als afsluiting
een gezellig etentje, samen met de leden van de
zustervereniging.

Het blijft echter niet bij dagtochtj es. Meerdaagse
vakantiereizen zijn ook in trek, onder andere: 6 dagen
Berlijn, 6 dagen Praag, 5 dagen Beieren, 5 dagen
Zwitserland en 7 dagen Oostenrijk.Vooral de vakantie
in Oostenrijk Was een schot in de roos. “Een reis met
een gouden randje” liet mevrouw Ine Megens-
Voncken zich in de bus op de terugweg naar Eijsden
enthousiast ontvallen en daar was iedereen het hart-
grondig mee eens. Ook voor de toekomst staat weer
een aantal vakantiereizen op de rol.

De deelnemers aan al die activiteiten, dagtochten en
Vakantiereizen dragen natuurlijk bij in de kosten.
Uit de contributiegelden kunnen die bijzondere uit-
gaven bezwaarlijk worden betaald. In 1947 bedroeg
de contributie, zoals u heeft kunnen lezen, f. 1,50
(ë 0,68) perjaar. Nu, bijna 60 jaar later is dat bedrag
ë 23,50 per jaar. Het 60-jarig bestaan wordt door
ZijActief in september van dit jaar gevierd. Op zon-
dag 3 september wordt een rommelmarkt gehouden
in en rondom café Breust en op 30 september wordt
uitbundig feest gevierd in hoeve “De Laathof” in
Mesch.Traditiegetrouw zal de feestdag worden ge-
opend met een H. Mis tot dankzegging, die wordt
opgedragen in het monumentale kerkje van Mesch.

Het toch Wel stoflige imago van de Boerinnenbond
is in de loop der jaren volledig weggepoetst en
onder de naam Eijsden, afdeling van ZijActief, is de
vroegere plaatselijke afdeling van de Boerinnenbond
uitgegroeid tot een bijdetijdse en niet meer Weg te
denken vrouwenbeweging in ons dorp.

Tino Huijnen

Bronnen
jubileumuitgave: "25jaar Boerinnenbond in Limburg",j W
Vroemen, Roermond 1955.
“Ein boem/rouw haet noeët gedaon".]ubileumuitgave (met CD) bij

gelegenheid van de viering van het 75-jar1g bestaan in 2005. (onder-
titel Van Boerinnenbond naar Zü/lctiffLimburg 1930-2005)
Internet: wwu/:zijactifg'limbwg nl

Met dank aan
Antoinette Huijnen-Debetj
Elise jarobs- Vliegen
Gertie Sehmen-Olislagers
Maria Spauwen- 'ranken
jeanette Theelen-Dassen
Marieke VVetzeLs-Debeij
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Kegelen in Eijsden

ššegeien; een beetje geschiedenis l

Het kegelspel, althans een sterk daarop lijkend spel,
kent vermoedelijk zijn oorsprong in Egypte. In een
Egyptisch kindergraf Vond men ongeveer 5000 jaar
V. Christus delen van een kegelspel, veel lijkend op
de huidige kegelattributen. Ook de Romeinen
speelden een soort kegelspel dat Veel overeenkomst
vertoonde met het thans nog in Italië beoefende
“Boccia”.Vast staat dat Vanaf de 12de eeuw het
kegelen in Europa erg populair Werd en niet alleen
geliefd Was bij het gewone volk, maar Wellicht meer
nog aan de hoven van de bijna ontelbare vorsten-
huizen die er toen bestonden. Ook de kloosterlin-
gen bedreven fanatiek het spel en dat had zijn
reden. De kegels stelden het kwaad voor en dat
moest worden bestreden door het omverwerpen
ervan. Op die manier wisten zij het nuttige met het
aangename te verenigen. Het was echter niet altijd
een sportieve krachtmeting tussen de kegelaars
onderling, maar dikwijls ook een manier om Veel
geld te verdienen ofte Verliezen. Er werden in de
Middeleeuwen exorbitant grote geldbedragen verke-
geld. In 1254 Werd het spel in Frankrijk door
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koning dewijk IX zelfs verboden omdat het ver-
worden was tot een gevaarlijk hazardspel. Eeuwen-
lang bleef het kegelspel echter op de eerste plaats
een attractief Volksvermaak, dat in de openlucht
Werd beoefend. Het is ongetwijfeld een van de oud-
ste buitensporten die er bestaan.

In de 18de en Vooral in 19de eeuw kreeg de kegel-
sport een wat meer gestructureerde grondslag en
ontstonden de eerste clubjes. Op 20 juni 1909 Werd
de (Koninklijke) Nederlandsche Kegelbond opge-
richt. Bij de K.N.K.B. zijn 800 clubs aangesloten
met ongeveer 10.000 leden, Waaronder bijna 4000
vrouwen. De oudste bestaande kegelclub in
Nederland is opgericht inlSóO.
(Bron: Internet.' De K.N.K.B.)

Fie šzegelbanefi in Eijsden

Rond 1860, in ieder geval niet Veel later, Werd de
kegelsport ook in Eijsden beoefend. Martin
Creuwels uit de Schoolstraat beschikt over een aan-
tal medailles, Waarvan de oudste dateert Van 1880 en
voorzien is Van de inscriptie: “9-7-1880, 1e prijs
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Café “Bie Cornielie", De la Margellelaan 1-3, waar zich een lemen
kegelbaan bevond. Foto: Anna Huijnen, 2006 .

Kegelconcours Eijsden”. Op een medaille uit 1885
staat: “Kegelconcours Mesch 27-9-85, 3e prijs", en
uit 1887 is er een medaille met het opschrift:
“Kegelvereniging Laeg-Caestert Eijsden,
Kegelconcours Eereprijs 4 Mai 1887”.

Alleen al in Laag-Caestert lagen Vroeger bij'tWee van
de drie cafés die dat gehucht toen rijk Was, kegelba-
nen. Zjang (Iohannes Hubertus) Schiffelaers Was van
beroep mandenvlechter, maar exploiteerde daarnaast
een gemengd boerenbedrijfje. Hij Woonde aan
Caastertstraat 82 (nu De la Margellelaan nr.l-3).Twee
kamers, links en rechts van de ingang Van de Woning,

Medailles, voor- en achterkant, v.|.n.r.
Kegelvereeniging LaegCaestert Eijsden. Kegelconcours 1 Mai 1887 Eere
Prijs. Foto: Guy Schroen, 2006; GS1093, 651103.
Kegelconcours Mesch :rg-'85, 3e Prijs. Foto: Guy Schroen, 2006;
GS1 094, GS1, 095.
Kegelconcours Eijsden 197bre 80, 1e Prijs. Foto: Guy Schroen, 2006;
651098, G51099.
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Kegelbaan op de binnenplaats van CafeI De Raetskelder, Vroenhof 8. Duidelijk zichtbaar is de plank waar de ballen overheen gegooid werden en ernaast de
plank waarover de ballen werden terug gerold. Bovenste rij v.|.n.r.:]efCaelen, handelaar in granen en kolen en tevens caféhouder, Pierre Voncken, Baer
Tossings, Martin Henssen, Dries Ravensteijn, Pierre Ramakers, bier- en limonadehandelaar. Op de bank v.|.n.r.: Mathieu Liégeois, winkelier op de
Breusterstraat, J.Caelen-Nelissen, echtgenote van voornoemdejefCaelen, Reneerke Wolfs, slager in de Diepstraat, Zjeng Claessens, bakker in de
Wilhelminastraat. Op de voorgrond de twee kinderen van het echtpaar Caelen-Nelissen, knielend Henri Caelen en met trom JefCaelen. Foto EV.

Waren als café ingericht en buiten bevond zich een
lemen kegelbaan.. Hoewel hij slechts vergunning had
voor het schenken van zwak alcoholische drank (Ver-
lofA), Werd stiekem ook Wel een “drupke” geser-
veerd. Het café Was alleen op zondag geopend, maar
bij bijzondere gelegenheden, zoals kermis en Bronk,
ook op doordeweekse dagen. Zjang Schifielaeß Was
getrouwd met Cornielie Wolfs en het café stond
bekend onder de naam: “Bie Corriielie".

Tegenover Zjang Schiffelaers woonde Johannes (Ian)
Van der Cruijs, Caastertstraat 80 (nu De la Margelle-
laan nr. 4) en ook hij baatte een café uit met kegel-
baan. Hij had een volledige vergunning, dat Wil zeg-
gen dat hij naast bier en frisdranken ook “sterken
drank in het klein” in twee lokaliteiten, die eveneens
links en rechts van de woning Waren gelegen.
Niet duidelijk is in Welk café de op de medaille van
1887 vermelde Kegelvereniging Laag-Caestert
Eijsden, haar onderkomen had. Het meest Waar-
schijnlijke is in caféVan der Cruijs, omdat dat café al
vóór 1882 bestond, terwijl, voor zover Wij dat heb-
ben kunnen nagaan in het archief van de gemeente
Eijsden op de rond die jaren bijgehouden lijsten van
drankvergunningen (volledige vergunningen en ver-
loven A), de naam van Zjang Schiíelaers voor het
eerst opduikt op de lijst van 18 oktober 1905.
(Bron: Ger/neentearchírgí en Uit Ezjsdens Vërleden,juni 1991, nr 54).

Het derde café in Laag Caestert, binnen een straal van
50 meter, Werd uitgebaat door Theodoor Geurten (de
grootvader van Jeanne Schuyren-Geurten) en lag aan
de Caastertlaan 88 (nu Graaf de Geloeslaan 15). Dat
café beschikte niet over een kegelbaan.

Aan de achterzijde van café De Greune Mért,
Diepstraat 31 lag een “drekbaon”. Zjang Geurten en
echtgenote betrokken het café in 1930. Na het over-
lijden van Zjang op 4 november 1937 Werd het café-
bedrijf voortgezet door Weduwe Geurten-I-Iuijnen.
Rond 1940 Werd door haar, met hulp van enkele
trouwe cafébezoekers, een kegelbaan aangelegd.
Gekegeld werd er meestal op zondagmorgen en,
door de leden van het kerkelijk zangkoor van
Eijsden, op donderdagavond na afloop van hun
Wekelijkse repetitie.Volgens Jeannne Schuyren-
Geurten, die haar moeder in de Greune Mêrt
opvolgde, Was er rond 1950 nog maar Weinig belang-
stelling voor de kegelsport en Werd de baan geruimd.

In de oude kom van Eijsden lag nog een kegelbaan
en Wel bij café “De Raetskelder”,Vroenhof 8.
Wanneer en door Wie die kegelbaan Werd aangelegd
is niet duidelijk. Toen Christiaan (Sjäön) Piters met
zijn gezin in 1937 het pand betrok, lag aan de
noordkant Van het café een “drekbaon”. Op dezelfde
plaats lag voordien ook een baan, maar dan van hout.
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Cafe' De Raetskelder. Foto: Anna Huijnen, 2006 .

Op een foto die rond 1934 is genomen staat kolen-
handelaar jos Caelen (z.g.) afgebeeld met een aantal
kegelvrienden bij een houten kegelbaanjos (Zjef)
Caelen bewoonde het pand vóórdat de familie Piters
er kwam wonen.Toen het echtpaar van den Boorn-
Warnier eind 1954 de Woning, annex café, betrok lag
er alleen nog de bij de “drekbaon” behorende steen.
_]ean Piters, voormalig exploitant van café La Meuse,
vertelde dat zijn vader Hajke ieder jaar, de dag vóór
15 augustus, de steen met de kegelattributen van de
“drekbaon” van Sjäön ophaalde en met kar en paard
naar Mariadorp bracht. Op 15 augustus viert
Mariadorp het feest van zijn patrones. Op die dag
was vroeger heel wat te doen in dat dorp, zoals zak-
lopen, paalklimmen, voetballen (seriewedstrijden)
wielrennen en ook kegelen.

Gillis Reintjens exploiteerde aan de Stationsstraat
(nu Ir.Rocourstraat 12) in Eijsden een café, waar aan
de achterkantßen kegelbaan lag. In 1951 nam het
gezin Straet-Feijs het café over, maar de kegelbaan
Was toen al verleden tijd. Het café staat nu bekend
onder de naam mt Liewke”.

In Oost-Maarland lagen vroeger minstens vier en
misschien wel vijf kegelbanen. Nicolaas (Colla)
Wassenaar opende in 1931 een café aan de Rijksweg
in Oost-Maarland (nu nummer 221) en liet er ook
een kegelbaan aanleggen.
Omstreeks 1895 verhuisde Johannes Hubertus
Gelissen met zijn echtgenote naar Maarland en
begon enkele jaren later aan de Hoogstraat, een
smederij.Tevens exploiteerde hij, zoals menige smid
in die tijd, een café. Bij cafe “De Sjmiëd”, want zo

Café De Sjmiëd. Foto: Anna Huijnen, 2006.

Werd dat café in de volksmond genoemd, lag een
kegelbaan. Café “De Sjmiëd” (annex feestzaal) Wordt
thans uitgebaat door Roger en Daniëlle Meijs.
Achter café Spauwen in de Stjozefstraat (nu) nr. 31
bevond zich niet alleen een kegelbaan maar ook een
beugelbaan. Beugelbanen lagen er wel op meer
plaatsen in Eijsden, onder andere bij het voormalige
cafeetje van Mies en Macheel aan de Sint Martinus-
straat in Breust en bij het vroegere café “Op
Sjerpenhuëvel” aan de Kapelkesstraat (nu) nr. 42 in
Hoog-Caestert. Meestal lag er bij een café met een
beugelbaan geen kegelbaan.

(Noot: Beugelen wordt gespeeld op een lemen baan van onge-
veer 10,5 meter lengte en 5.15 meter. Op driekwart van de
baan bevindt een (ijzeren) opstaande ring (beugelpoortje). De
bollen waarmee gespeeld wordt, hebben een gewicht van (maxi-
maal) 4 kg. Punten worden behaald als de speler met een soort
houten schop de bol zodanig weet te lanceren dat deze door het
beugelpoortje rolt. Ook het wegslaan van de bol van de tegen-
stander levert punten op).

Antoon (Teunsje) Spauwen startte in 1929 met een
slagerij, annex winkel en café (VerlofA) aan de Sint
Jozefstraat. In 1979 Werden zowel de slagerij als het
café gesloten Wegens ziekte van de toenmalige
exploitant Laurent Spauwen (Laurent Van Teunsje).
Kegelbaan en beugelbaan bestonden toen al een
aantal jaren niet meer.
(Bron: "Breust, Eijsden, Maarland, Caestert Oost”. Henle Boersma,
Maastricht 2004).



jac Rousch, Kloppenbergweg 14, meende dat er vroe-
ger ook een kegelbaan lag achter cafe “Parasol” (voor-
heen Du Commerce) aan de Putstraat 41. "Maar, dat
Was vóór mijn tijd en ik heb dat slechts van horen
zeggen”, vertelde hij.]ac Rousch is geboren in 1921
en als er een kegelbaan heeft gelegen, Wat goed moge-
lijk is, dan is dat heel Wat jaartjes geledenwat hij zeker
Weet is dat vóór en in de oorlogsjaren er een kegel-
baan lag aan de zijkant Van het café Van Jenny
Cerfontaine aan de Putstraat. Hij heeft er zelfjarenlang
met veel plezier gekegeld. Het cafe is sinds een aantal
jaren gesloten. Hij er bijna zeker van dat er in Eijsden
alleen maar “drekbaone” lagen en geen houten banen.
De houten baan die rond 1934 bij café De Raets-
kelder lag moet als een uitzondering Worden gezien.

28
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Kegelplateau in de tuin van Willie van Hoven, Grijzegraaf16.
Foto: Guy Schroen, 2006; GS894.

Onder commando van Willie van Hoven (midden) wordt het kegelpla-
teau door René Huijnen en Jacques Warníer opgetild.
Foto: Guy Schroen, 2006; 65899.

Inderdaad: kegelplateau was omgedraaide grafsteen!
Foto: Guy Schroen, 2006; 65916.

Mesch deed voor Oost-Maarland niet onder en was
minstens vier “drekbaone” rijk. Het echtpaar Puts-
Weerts exploiteerde aan de Grijzegraaf nr 1 (nu 7)
een Winkel in koloniale Waren, annex café. Meestal
Werd op zondag door de bezoekers van het café
gekegeld op de baan die in de tuin lag. Na sluiting
van Winkel en café in 1937 Werd het pand verhuurd
aan het echtpaar Spons-Vranken en de familie
Bastings-Duits.
Op zondagmorgen Werd er ook gekegeld op de
“drekbaon” van caféVan Hoven, dat aan dezelfde
straat lag en nog ligt, en nu “Café Auberge ,t Koffer"
heet. Als plateau Waarop de kegels Werden geplaatst
deed hier een grafsteen dienst. Die steen ligt nu in
de tuin van de vroegere kastelein,Wil]ie van Hoven.
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Achter het café “Bie Triene” (Van der Mullen),
Kerkplein 22 lag eveneens een kegelbaan. In het
café, dat nu bekend staat onder de naam mt Piepke”,
zwaaien Zjielke Weerts en echtgenote de scepter. En
tot slot, Zjeng Brouwers exploiteerde Vroeger een
smederij aan “Op den Dries” (nu Klokkestraat 10)
in Mesch en ook deze smid baatte daarnaast een
café met kegelbaan uit. De naam van het café lag
voor de hand: “bie de Sjrniëd”. Het pand Wordt
thans bewoond door de familie Spauwen-Brouwers

.1. .. . na zu a-wf `

Over de juiste afmetingen van de kegelbanen in
Eijsden lopen de meningen uiteen, maar grote ver-
schillen tussen de banen onderling waren er niet.
Het beginstuk van de baan, ongeveer 2 meter lang
en 30 cm breed, was van hout. Spoorbielzen of ste-
Vige planken werden hiervoor gebruikt. Dat houten
geval moest door de bal Worden geraakt (getou-
cheerd), wilde de worp geldig zijn. Het frappante is
dat het woord “touche” Werd gebezigd als de bal de
plank niet raakte en de worp dus niet telde.Voor de
rest, ongeveer 8 meter lang en 30cm breed, bestond
de baan uit klei, zand of uit de nu in Eijsden zo ver-
guisde zinkassen. Aan het einde van de baan bevond
zich de kegelsteen, ook Wel “sjoëtel” genoemd; een
plateau van (Naamse) steen. Hierop Werden negen
kegels geplaatst volgens een Vast patroon en met een
tussenruimte van ongeveer 25 cm. De langste kegel
(± 55 cm), koning genoemd, werd in het midden
geplaatst en in een ruitvormige formatie, de andere
kegels er omheen. De lengte Van die kegels bedroeg
± 47 cm. Meestal was het Voetstuk Van de kegel
verstevigd met een ijzeren plaatje om beschadiging
te voorkomen. Dat Was geen overbodige luxe, want
zoln bal Waarmee getracht werd de kegels omver te
werpen, Woog tussen de 7 en 91/2 kilogram. Hij was
gemaakt van zeer hard hout en vaak “gelepperd”
(opgelapt) met een of meer platte ijzeren ringen op
plaatsen waar hij dreigde te splijten. Dat aanbrengen
van de ijzeren ringen Was meestal een klusje voor de
smid. In tegenstelling tot de bowlingbal bevat de
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kegelbal slechts één gat, het zogenaamde duimgat.
Om grip te krijgen op de bal werd het eerste kootje
van de duim in het duirngat geplaatst en de overige
vingers in een gleuf, die in de bal was aangebracht.

De kegelaar moest trachten in drie achtereenvolgende
beurten zoveel mogelijk kegels omver te Werpen.
Iedere omver geworpen kegel telde voor een punt. In
drie beurten Waren dus maximaal 27 punten te ver-
dienen. De technisch sterke kegelaar lukte het Wel
eens om in één keer alle kegels omver te Werpen.
Meestal gebeurde dat als hij de “lienkse vuerk” trof,
hetgeen erop neer kwam, dat hij met de bal in één
Worp zowel de meest linkse als de middelste kegel op
de voorste rij wist te treffen. De rechtshandige speler
stelde zich op aan linkerkant van de baan en de links-
handige aan de rechterkant. De linkshandige speler
moest (Waarschijnlijk) de “réchse vuerk” treffen om
alle hout, daar werden de-kegels mee bedoeld, te
doen vallen. Tijdens het kegelen Werd regelmatig de
aarde of de zinkassen van de baan bijgeharkt, hetgeen
in het voordeel Was van de krachtpatsers.Want op
zoln pas geharkte baan koste het heel Wat kracht om
de zWare bal met voldoende snelheid naar zijn doel te
sturen. Rond de kegelbaan Waren er altijd wel Wat
opgeschoten jongens te vinden. Zij Verdienden Wat
kleingeld met het opzetten van de kegels, het bijhar-
ken van de baan en het terugrollen van de ballen.
Meestal lag er een plank of biels naast de kegelbaan,
die aan het eind (nabij de steen) iets hoger lag. Op
die plank werden de (geworpen) ballen gelegd, die
dan naar de kegelaars terug rolden.

Er werd gekegeld om des keizers baard, om enkele
consumpties of om Wat kleingeld. Tussen de café-
clubjes onderling werden erin de zomermaanden
vrij regelmatig concoursen georganiseerd. Dan
Waren er bepaalde ereprijzen te verdienen, vaak in
de Vorm van prijzen in natura, zoals een fles jenever
of een vet konijn.
Gezelligheid en vriendschap vierden de boventoon.
Georges Ausserns (geb.1924) die zijn jeugdjaren aan
deVroenhof doorbracht, Was regelmatig op de
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Us Vrun, het zangkoor van Oud-Caberg, houdtjaarlijks tijdens hun bronk kegelwedstrijden. Na een
oproep in de krant meldde de dirigent Pierre Meertens zich bij René Huijnen. Us Vrun beschikt over
oude kegels, ballen, een primitieve kegelbaan en vooral veel verhalen, die ze met enthousiasme ver-
tellen. Op de foto v.l.n.r. Renel Huijnen (Stg.EV), en van Us Vrun Frans Tillie, bestuurslid, Nic van
Haaster, voorzitter en Pierre Meertens, dirigent. Foto: Guy Schroen, 2006; G52861.

Pierre Meertens met kegels en ballen op weg naar de kegelbaan. Foto: Guy Schroen, 2006; 652863. De kegelbal is van hout met een ijzeren man-
tel. Foto: Guy Schroen, 2006; 652862.

Frans Tillie gooit de eerste bal. De bal moet
het eerste deel van de plank toucheren. Foto:
Guy Schroen, 2006; G52874.
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De kegels zijn opgesteld, het kegelen kan beginnen. De steen is 1x1 meter. Foto: Guy Schroen, 2006; 652868.

“drekbaon” van Sjäön te vinden. Hij kan zich herin-
neren dat er niet alleen tussen de Eijsdense clubs
onderling Werd gespeeld, maar dat er ook Wel uit-
stapjes werden gemaakt naar onder andere Cadier en
Keer, Borgharen en Sint Geertruid. In de oorlogsja-
ren (1940-1945) moest de afstand overbrugd wor-
den met kar en paard of op de fiets en dat bracht
wel eens problemen mee. Bijvoorbeeld toen het
paardje de volgeladen kar met kegelaars van café
“Sjäön” niet de “Buëkel” naar Sint Geertruid opge-
trokken kreeg. Dus allemaal uitstappen en, op de
voerman na, te Voet verder. Het kwam ook Wel eens
voor dat enkele kegelaars de kar naar huis misten
omdat ze in een café Waren beland Waar gezelligheid
geen tijd kende. De zon Was al op als de feestvier-
ders in Eijsden arriveerden.
De gebroeders Pierre en Jules Piters (van Sjäön) ver-
tellen soortgelijke verhalen.

üpšfiemst er' teloorgang van de itegelspert in Eijsden

Dat de kegelsport zo populair Was in Eijsden in de
periode 1900-1950, heeft natuurlijk een oorzaak.
De gemeente Eijsden telde (zonder de toen nog
zelfstandige gemeente Mesch) op 1 januari 1900,

2353 inwoners. Het aantal seculiere verenigingen
rond die tijd Was op de vingers van één hand te tel-
len. Met beide harmonieën, de handboogschutteríj
“Les Disciples de St. Hubert 1893”, de Postduiven-
vereniging Eijsden (1895) en in Oost-Maarland de
Schutterij van Oost (omstreeks 1750), zijn Wellicht
de belangrijkste verenigingen genoemd. De spora-
dische Vrije tijd brachten de mensen binnenshuis
door met kaarten en andere gezelschapsspelletjes
of op straat of plein in de Wijk met bijvoorbeeld
“boesjomme” en “sjräöme”. ,s Zondagmorgens,
meestal na de hoogmis, bezochten de “mansluj”
een café in eigen buurt om een kaartje te leggen
(Koejonge of Sjtukskeraoëpe) of, afhankelijk van de
Weersomstandigheden, te kegelen.

Toch is het opmerkelijk dat in de jaren dertig van
de vorige eeuw de kegelsport in Eijsden op haar
hoogtepunt lijkt. Het is immers vooral in die jaren
dat de meeste kegelbanen bij de buurtcafeetj es zijn
aangelegd. Door de lang aanhoudende economische
slapte in die jaren kreeg Nederland te kampen met
massale Werkloosheid. Ook Eijsden deelde in de
malaise. Door de hoge Werkloosheid beschikte
menigeen, zij het noodgedwongen, over meer vrije
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tijd en had misschien Wat meer behoefte aan ont-
spanning buitenshuis om zijn zorgen even te Verge-
ten. Of Was het gewoon de waan van de tijd?

Ook in de oorlogsjaren (1940-1945) Werd er volop
gekegeld. In die jaren Werden de Culturele verenigin-
gen verplicht zich aan te sluiten bij de “Kultur-
karnrner”. De beide harmonieën en hun zustervereni-
gingen Weigerden aan deze verplichting te voldoen
met het gevolg dat zij hun activiteiten op gebied van
muziek, toneel, enz. dienden stop te zetten. Een
optochtverbod Werd van kracht en zelfs de Bronk-
feesten Werden door de bezetter Verboden. Met uit-
zondering van de sportclubs, Werden de activiteiten
van de meeste andere Verenigingen aan banden gelegd.
Compensatie Werd Wellicht gezocht in een andere
vorm van vertier en de kegelsport voer er Wel bij.

Minder opmerkelijk is het, dat de kegelsport in de
jaren 1950-1960 hard achteruit holde. Na een
naoorlogse periode van armoede en Wederopbouw
veranderde ons land in een Welvaartsstaat. De
Nederlanders kregen meer te besteden dan ze ooit
gewend Waren. De Welvaart vertaalde zich in de
aanschaf van luxe artikelen, televisie, auto, enz. Een
gemêleerd en bloeiend verenigingsleven diende zich
aan en het uitgaansleven veranderde totaal. Kegelen
in de buitenlucht op een ordinaire “drekbaon” paste
niet meer in de nieuwe tijd. Overdekte kegel- en
bowlingpaleizen kwamen er voor in de plaats. Geen
“drekbaon” maar van gladheid glimmende houten-
of kunststofbanen van zo”n 20 meter lengte Werden
aangelegd. Ook de bal, hoewel nog altijd van het-
zelfde gewicht als vroeger, is vervaardigd van kunst-
stof. De kegels Worden nu machinaal rechtgezet,
precies op de juiste plaats en het tellen van de pun-
ten geschiedt per computer. Tussen de wedstrijden
door en na afloop kunnen de kegelaars relaxen aan
de bar of in het bijbehorende restaurant genieten
van een verrukkelijk etentje. Geen Wonder dus dat
de “drekbaone”7 in de loop der jaren zijn verdwenen.

Tino Huijnen
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Limburger Koerier 1899

EISDEN 13 Nov. Ondanks 't
ongunstige weder had gisterenavond
voor een stampvolle zaal 't concert
plaats der Harmonie "St. Cecilia",
haren contribueerenden leden jaarlijks
aangeboden. Zoowel Harmonie als
Zangvereeniging van Oost-Maarland
en als heeren Dilettanten kweten zich
goed van hunne taak. Dit concert mag
uitstekend geslaagd heeten.

(L.K.WOEN5DAG 15 NOVEMBER 1899)

EUSDEINÉ 16 Nov. Verleden Zondag
mochten wijl de tweede opvoering der
levende beelden in de ruime speelzaal
van het klooster alhier bijwonen, eerst
opgevoerd ter gelegenheid van het
bezoek van Mgr. Drehmanns. Deze
ruime zaal was eivol, en daverend
applaus beloonde de leerlingen, norma-
listen en pensionaires, die de beelden-
groepen zoo meesterlijk uitvoerden, als-
ook de heerlijke tonen van piano, har-
monium, viool en violoncelle en de
prachtige choeurs, die de uitvoeringen
voorafgingen, of zoo heerlijk klonken
onder de voorstellingen.
Vijfgroepen: “Het visioen der geheim-
zinnige ladder, verschijning der H.
Usula aan St.Angela, de H. Angela
onderwijst de kinderen, de H. Ursula
bedekt met haar mantel de dochters
van St.Angela, en ten slotte: St.
Angela in de glorie", werden prachtig
voorgesteld.

ja, 't was een feestavond, die op de
gemoederen der toeschouwers een die-
pen, godsdienstigen indruk hegct
teweeggebracht, en tevens getuigenis
aflegt van de schitterende opvoering,
zoowel in godsdienstigen als kunstmin-
nenden zin, hier aan de vrouwelijke
jeugd gegeven.

BREUSTEUSDEAZ 16 Nov. Bij
gelegenheid derfeesten in het Ursuli-
nenklooster alhier, werd ook voor de eer-
ste maal gebruik gemaakt van het ace-
tyleenlicht, door den heer Schmitz te
Milkenburg, in het klooster ingericht.
Wanneer alles in orde is, zullen niet
minder dan 150 gasbekken tegelijk
scholen, kerk en kamers kunnen verlich-
ten. Het heerlijk witte licht, niet ver-
moeiend voor de oogen, en geene gas-
lucht verspreidend, voldoet ten zeerste.

(L.K.VR1]DAG 17 NOVEMBER 1899)

IVIESCH, 17 Nov. Ter vervulling in
de vacature ontstaan door de ontslagna-
me van den heerjos. Acampo als lid
van het collegie van zetters alhier, is bij
resolutie van zijne Exc. Den heer
Commissaris der Koningin d.d. 8
November 1899, tot lid van dat colle-
gie benoemd de heerj. D. van der
Mullen wethouder alhier.

(L.K. ZATERDAG 18 NOVEMBER 1899)

Nationale Militie.
Hier volgt de staat, bepalende het
gedeelte door elke gemeente in het
Hertogdom Limburg in de lichting
1900 te dragen aandeel:
Eijsden 5, Gronsveld 6, l\/Iesch 1,
Rijckholt 1.

(LK DONDERDAG 30 NOVEMBER 1899)

EISDEN, 1 Dec. Bij de Staatsspoor-
wegen is eervol ontslag op verzoek ver-
leend aan den ambtenaar FJJanssen
alhier; ingaande 20 Dec. ek.

(L.K. ZATERDAG 2 DECEMBER 1899)
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Rechtzaken.
Ontslagen van rechtsvervolging werd
jH.R., burgemeester te Mesch, van de
aanklacht van knevelarij door gelden
van marktreizigers te hqfen, die niet
bijl verordening waren voorgeschreven.

(L.K.WOENSDAG 6 DECEMBER 1899)

BREUST-EUSDEN, 9 Dec. Heden
ontstond er een begin van brand in het
Klooster der Eerwaarde Zusters Ursu-
lirien alhier. Dank zij het betrekkelijk
niet late uur in den avond, omstreeks 9
uur werd men de benauwde rooklucht
spoedig gewaar en kon men 't vuur zeer
snel in zijn gang stuiten.

Een woord van lof aan de brand-
weermannen, die hoewel hier onnodig,
in een oogwenk ter plaatse waren om
de behulpzame hand te bieden.

(LK. MAANDAG 11 DECEMBER 1899)

EISDEN, 12 Dec. Met innig leedwe-
zen vernemen we na 10 dagen ,t
bericht van Jt overlijden van den heer
M. Frijns, hoofd der school te Borg-
haren, vroeger onderwijzer alhier en
tevens commissaris der harmonie uSt.
Cecilia” welke maatschappij hij met
hart en ziel was toegedaan. En als
onderwijzer en als burger verdiende en
verwienr wijlen de heer Frijns een inni-
ge hoogachting.

Ten bewijze hoezeer “St Cecilia”
deze toewijding apprecieerde werd
besloten op een nader te bepalen dag
eene H. Mis voor den dierbaren overle-
dene te doen lezen.

(LK. WOENSDAG 13 DECEMBER 1899)
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BREUST-EUSDEZV, 13 Dec. Onze
degelijk werkende St. Vincentius-
vereeniging vierde Zondag haar jaar-
lijksch feest, ,3 morgens met eene alge-
meene communie der leden en bedeel-
den, Js namiddags met de algemeene
vergadering in de groote zaal van het
Ursulinenklooster. In de Hoogmis betrad
Monseigneur Menten den preekstoel en
hield eene treflrende liefdadigheidspreek.
Het verheven, warme woord van den
bekenden gewijden redenaar roerde aller
harten en deed de aalmoes rijk stroomen
in de aangeboden Qfiferschalen.
Ook in den namiddag na het belang-
rijke rapport sprak de groote redenaar
met evenveel gevoel en geestdri over
het edele werk der Vincentianen, en
niet alleen het daverend applaus was
den ijverígen priester eene belooning,
maar 't moet zijn hart, warm kloppend
voor de armen, goed gedaan hebben te
vernemen, dat eene rijke collecte van
31 2 frank ruim, aan zijn priesterwoord
is te danken.
Uit het belangrijke rapport van den
secretaris bleek, dat de inkomsten bedra-
gen hadden ruim 945 gulden, de uitga-
ven ruim 960 gulden, zoodat er een
tekort was van meer dan 15 gulden.
Moge ook 1900 voor onze bloeiende St.
Vincentiusvereeniging een jaar van voor-
spoed zijn, ten bate van de armen.

(LK. DONDERDAG 14 DECEMBER 1899)

Rechtzaken.
[MAASTRICHT 13 Dec. Voor de
arrondiesementsrechtbank alhier werd
heden de navolgende zaken behandeld:
VLL., oud 53 jaren, arbeider te
Eijsden, gedetineerd, beschuldigd van
diefstal van karoten, suikerbieten en
planken.

Eisch 6 maanden gevangenisstraf

Maria A.L., oud 49 jaren, arbeidster
te Eijsden, gedetineerd, beschuldigd van
wederrechtelijk en opzettelijk zaken te
hebben aangenomen, waarvan zij wist
dat zij door diefstal verkregen waren.
Eisch 6 maanden gevangenisstnyf.

(L.K.VR1JDAG 15 DECEMEEP` 1899)

EYSDEN', 20 Dee. Voor het examen
M. O., voor de akte Fransch A, slaagde
te js Hage M.P.`A.C.]. G. gravin de
Geloes.

(LK. DONDERDAG 21 DECEMBER
1899)

BREUSI 22 Dec. Heden herdacht de
zeereertv. HeeeL. van Oppen
Oud Pastoor Deken te Gulpen, thans
rustend pastoor alhier; den dag waarop
hij' voor 50 jaar de H. Priestetjding
ontving.

Onder de talrijke blijken van hoog-
achting en belangstelling die den hoog-
eerwjubilaris gewerden, muntten voor-
al uit waardevolle geschenken uit
Gulpen en talrijke felicitaties o.a. van
het Kerkelijk Zanggezelschap St.
Gregorius en der Conferentie van de
H. Vincentius Vereniging aldaar.

(LK. ZATERDAG 23 DECEMBER 1899)

Bèr Pachen
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