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Van de redactie
Uit Eijsdens Ver/eden gaat een nieuw tijdperk in: wisseling van de Wacht in redactie, vormgeving en
drukkerij en daaraan gekoppeld een ander beeld.

We hebben afscheid genomen van Henkj.L.M. Boersma als eindredacteur en voorzitter van de
redactiewerkgroep. Hij gaat Zich wijden aan zijn proefschrift, een niet geringe taak, die veel van zijn
aandacht en tijd zal vergen. Te veel om de omvangrijke klus van het redacteurschap er ook nog bij te
doen. Hij blijft wel bestuurslid en adviseur van de nieuwe redactie. Henk, hartelijk bedankt voor alle
mooie en interessante uitgaven die je sinds december 2011 hebt geredigeerd en waaraan je ook een
grote inhoudelijke bijdrage hebt gegeven. Veel succes metje proefschrift en we Zullen er te zijner tijd
graag aandacht aan besteden in Uit Eijsdens Verleden.

Als nieuwe eindredacteur van Uit Eijsdens
Verieden stel ik mij aan u voor. Mijn naam is
Lucia Geurts, ik ben geboren en getogen in de
jeneverstad Schiedam aan de Maas, in 1982
stroomopwaarts verhuisd naar het fruitdorp
Eijsden aan de Maas. Door een abonnement op
Uit Eijsdens Ver/eden raakte ik thuis in de tradities
en de geschiedenis van mijn nieuwe woonplaats.
Het is een eer het stokje van Henk Boersma
te mogen overnemen. lk weet mij gesteund
door een ferme redactie, twee uiterst secure
correctoren en alle leden van de werkgroepen
van de Stichting Eijsdens Verleden.

ln een nieuwe rubriek, 'jongens van de Maas',
maaktjo Debeij een serie portretten van
mensen die geboren en getogen zijn aan de
Maas, er hun beroep of hobby uitoefenen of
vanuit deskundig oogpunt kijken naar de Maas.
Als eerste: Hub Schroen.

Pierre Theunissen heeft de geschiedenis van
de Theunissenclan uitgeplozen, minutieus
monnikenwerk dat uitmondde in een lijvig
document. Een samenvatting hiervan staat in
dit tijdschrift. De gehele kroniek met illustraties
kunt u vinden op de website van de Stichting
Eijsdens Verleden. www.eijsdensverleden.nl

Nog steeds raken We niet uitverteld over de
middenstand die in voorbije tijden zorgde voor
zoveel bedrijvigheid in Eijsden. Aan de hand
van foto's en beschrijvingen die we van diverse
families ontvingen, presenteren we weer een
nieuwe aflevering over de geschiedenis van het
midden- en kleinbedrijf.

Jongens en meisjes van de bewaarschool uit
de jaren vijftig zijn te zien in de rubriek 'Kent u
ze nog?' en hetjaar 1999 is aan de beurt in de
'Kroniek van Eijsden'.

Lucia Geurts



Jongens van de Maas (1)
Hub Schroen

Onder de titel jongens van de Maas starten wij een nieuwe rubriek, een reeks interviews met
mensen die een speciale band met de rivier de Maas hebben. Elk gesprek heeft een andere
invalshoek: wonen aan de Maas, de rivier voor hobby of beroep, of de Maas door het oog van een
deskundige. Voor deze eerste aflevering brachtjo Debeij, redacteur van Uit Eijsdens Verleden, een
bezoek aan iemand die vlak bij de Maas geboren is en die - op een kort uitstapje na - vrijwel zijn
hele leven aan de Maas heeft gewoond, en nog woont: Hub Schroen (1950).

Een allereerste herinnering aan de Maas kan
Hub zich niet zo een, twee, drie voor de geest
halen. Wel komt er een leermoment boven
dat later voor hem van veel nut was: wrikken.
Dat was een bepaalde slag met de roeispanen
dieje moet beheersen om een sloep daar te
krijgen waarjij naar toe wilt. Alsjonge arbeider
op een baggermolen beheerste Hub die slag
aanvankelijk niet. Dit leidde er regelmatig toe
dat hij uit koers raakte en dat ervaren collega's
hem aan de andere kant van het grindgat
moesten oppikken. Gelukkig kwam er een goede
leermeester in de persoon van Chel Haenen, die
Hub dejuiste techniek van het wrikken leerde.
Tot voor kort heeft hij er veel baat bij gehad. Nu
heeft Hub geen roeiboot meer.

"Nao de Maos"
Je zou kunnen zeggen dat Hub bijna letterlijk
is geboren aan de Maas. Begin 1950 werd hij
geboren in een woning achter het huis van
Ansje van de kuening (Het Bat 7). Een halfjaar
later kocht vaderjean (Sonja) de woning aan de
Diepstraat 75. Van daaruit ontstond een hechte
band met de Maas.

Doorjo Debefi."

Als klein manneke mochtje in die tijd niet
veel verder komen dan de gut. De onverharde
trottoirs van de Diepstraat waren het
speelterrein voor alle kinderen uit de buurt.
Knikkeren was onder andere een zeer geliefde
bezigheid. Maar met het vorderen derjaren
verplaatste het speelgebied zich steeds meer
naar de Maas. Op een gegeven ogenblik was
het voor dejongens van de Diepstraat en
omgeving een vast gegeven: na school snel haar
huis, andere kleren aan en "Nao de Maos."je
moest wel zorgen datje op tijd thuis was voor
de boterhammen want anders zwaaide er wat.
Hubs beste vriend,jules Rethero, was hem
wel eens voor. En aangezien die wel een extra
boterhammetje lustte, trof Hub dan een leeg
bord aan.
Het spelen langs en in de Maas was natuurlijk
niet van gevaar ontbloot. Op heel jonge leeftijd
kon nog bijna niemand zwemmen en meer dan
eens is het maar net goed gegaan. Enkele malen
heeftjules zijn kameraad Hub uit de Maas
moeten halen omdat deze in nood was. Er werd
overigens niet alleen gespeeld langs de Maas.
Op gezette tijden werden de kinderen Schroen
door moeder eens stevig in de Maas gewassen.

Vissen met een bamboestok
Vissen was uiteraard voor Hub en zijn
leeftijdgenoten al vroeg een hobby. ln de
winkel van "Meike" (Vogelzang 10) kon je
een bamboestok kopen en voor een paar
dubbeltjes vislijn, een dobber en angeltjes.
Het aas was gratis. Aan het (toenmalige) einde
van de Trichterweg stonden enkele speciale
vaten. Daarin konden de Eijsdense slagers hun



slachtafval deponeren. Deze vaten werden
echter niet dagelijks geleegd, dus het afval ging
regelmatig weer een beetje leven. Het was voor
de vissers in de dop dan ook een kleine moeite
om aan een voorraadje verse maden te komen.
Als er geen geld was voor materiaal werd er het
een en ander gebietst bij de Waalse vissers die
regelmatig naar de buis bij Besseling (ook wel
de buis van de Zinkwit genoemd) kwamen om
enkele uurtjes te vissen. Lang genoeg zeuren of
zielig doen leverde uiteindelijk wat op en er kon
weer gevist worden.
De buis van de Zinkwit mondde in de Maas uit
in het verlengde van de Diepstraat, zo'n twintig
meter ten zuiden van het huidige terras van
Eetcafe Aon 't Bat. Het betrof een rechtstreekse
lozing van het afval(water) van de zinkwitfabriek.
Het Maaswater rond de buisuitlaat kon dagelijks
van kleur verschillen.

"Drieve op wisse"
`voor de mannen van de Maas strekte zich een
enorme speeltuin uit vanaf de buis van Lenaerts
(een rioolbuis die in de Maas uitkwam ter
hoogte van de Spriemenstraat), via de buis van
de Zinkwit, vervolgens tot de Kop van de Voer
en dan nog enkele kilometers verder tot de stuw
van Visé. Playstations en dergelijke bestonden
nog niet en zelfs de televisie was nog geen
stoorzender. Als het ook maar even kon, wasje
buiten. Op de oevers van de Maas of op en in
het water. Op zomerse dagen zag het zwart van
de mensen. Vanaf de buis tot ver in Caestert
was de oever goed bezet met zonaanbidders en
zwemmers. Na afloop van zo'n strandmiddag

smaakten de frites van jean Piters nog beter dan
anders.
Een spannende sport was het drieve op wisse.
Er werd een hele voetreis ondernomen langs
de Maas in zuidelijke richting, stroomopwaarts.
Via de Kop van de Voer ging het verder richting
Visé. De terugweg was eenvoudiger. Er werd
een flink pak wisse (twijgen, drijfhout) verzameld
waaropje kon liggen. Al drijvend werd dan de
terugweg aanvaard. Enige behendigheid was
wel vereist. Het was immers de bedoeling om
weer ongeveer bij de buis uit te komen en niet
in Ternaaien.
De Kop van de Voer was voor de jeugd een
geliefde vis- en speelplek. Hier werd heel wat
kattenkwaad uitgehaald en volgens Hub is
het maar goed dat de Kop niet kan praten. De
omgeving van het kasteel was een ander geliefd
speelterrein. De bosachtige locatie met de
mysterieuze ijskelder was ideaal om de fantasie
de vrije loop te laten en spannende avonturen
te beleven. Maar daar zat wel een risico aan
vast. Het was verboden gebied en als de graaf
je te pakken kreeg, “zatje wel enkele uren vast",
aldus Hub.
Inmiddels is er veel veranderd op en bij de
Maas. Zo zien de oevers er heel anders uit dan
vroeger. Aan Eijsdense zijde richting kasteel is
niets meer herkenbaar ten opzichte van Hubs
jeugdjaren.
Nog een anekdote uit diejaren: vaderjean had
een stukje walkant omrasterd en daar een paard
gestald. 0m eventuele dappere wandelaars af
te schrikken, stond er een bord met de tekst:
"PAART BU D".



Woeste Maas
ln Hubsjeugdjaren veranderde de Maas
bijna ieder jaar in een woeste stroom. Dan
trad zij buiten haar oevers. ln de jaren vijftig
kwam zij in de breedste stand net voorbij de
kruising Spauwenstraat-Diepstraat, ongeveer
ter hoogte van de winkeldeur van de daar
destijds gevestigde bakkerij Kerf, later Van de
Berg. Ook dan ging Hub - onder enige druk
van zijn vader - het water op. Het ging erom
zoveel mogelijk hout te verzamelen dat voor
verschillende doeleinden gebruikt kon worden.
Zeer gewild waren de zo genoemde formette,
stevige eiken palen van de stuw in Visé. Door de
kracht van het water sloegen deze palen uit de
stuw en dreven snel richting Eijsden. Nogal wat
Eijsdenaren maakten er een sport van om zoveel
mogelijkformette uit de Maas te halen. Dat lukte
niet altijd en op een dag moest Hub zijn vader
vertellen dat hij niets gevangen had. Even later
wandelde Frans Fonsaer uit de Spauwenstraat
met een joekel van een formet op zijn schouder.
Jean Schroen was tamelijk boos dat zoon
Hub niks uit de Maas had gehaald en die
dekselse Frans wel. De waarheid was echter
anders. Fonsaer had uit zijn werkplaats aan de
Diepstraat een oudeformet gehaald en maakte
daarmee een wandeling door de Kerkstraat,
via de Vroenhof, door de Spauwenstraat en de
Diepstraat. Hij deed dat om anderen jaloers te
maken en daarin was hij volledig geslaagd.
Het nadeel van een goede houtvangst was dat
de boot erg zwaar werd en soms dreigde te
zinken. Daar kwam nog bij datje vaak afdreef
tot in Oost. Tegen de stroom in roeien met een
volle sloep op een woeste Maas was onmogelijk.
Er was dan heel wat mankracht nodig om de
volle boot langs de oever terug te slepen naar
de Diepstraat.

Zwemmen in de Maas
Zwemmen, of wat daar voor door moest gaan,
was tamelijk riskant. Veel jongens mochten van
hun ouders dan ook niet verder het water in
dan de Dikke Steen. Deze in kinderogen enorme
steen lag bij een normale waterstand zo'n 20
meter vanaf de oever. Toen jaren geleden de
Diepstraat gerenoveerd werd, zorgde kastelein
Jean Piters ervoor dat de bewuste steen uit de
Maas werd gehaald. Nu nog steeds staat de kei

prominent op het terras van het huidige Eetcafé
La Meuse. De dappersten zwommen de Maas
helemaal over naar Ternaaien om vervolgens
het kanaal in te duiken. Bij terugkomst wachtte
hun regelmatig een verrassing. Als tijdens het
uitstapje de Belgen de stuw geopend hadden,
was het waterpeil aanzienlijk hoger dan toen
zij gingen! Overigens ging men niet alleen naar
Ternaaien om in het kanaal te zwemmen. ln een
plaatselijk café stond een biljart waarop ook
jeugdige Eijsdenaren zich mochten uitleven.

Gevaarlijke Maas
Hub vond en vindt de Maas niet gevaarlijk, als
je maar weet watje doet. Het verkeer in de
Diepstraat levert volgens hem meer gevaar op
dan de rivier. Voor sommige mensen blijft de
Maas gevaarlijk, elkjaar weer. Door de stroming
verandert de Maasbodem voortdurend. Dat
leidt nogal eens tot vervelende situaties voor
eigenaren van boten en jachten die zich te ver
zuidwaarts wagen. Ze lopen onherroepelijk
vast, met alle gevolgen van dien. Vanaf Het Bat
kijken de bewoners toe en delibereren waar en
wanneer het zal gebeuren.

Geen mooiere plek
Wat betekent de Maas voor Hub Schroen anno
2016?

"lk vind hetjammer dat ik geen roeiboot meer
heb waardoor ik niet vaak meer echt op de
Maas zit. Vissen doe ik minder dan voorheen en
alleen vanaf de kant. lk heb er wel een nieuwe
hobby bij gekregen: tuinieren. Maar: de Maas
is nog elke dag sjiek. Af en toe assisteer ik de
veerman en dan ben ik toch weer op de Maas.
Kijk nou eens naar buiten. Wat zieje? De Maas.
Ternaaien. De Sint-Pietersberg. Vogels. Er
bestaat toch nergens een mooiere plekl”



Het midden- en kleinbedrijf in de
gemeente Eijsden (aanvullingen)
Het midden- en kleinbedrijf van Eijsden is in de voorbije decennia in rap tempo uit het straatbeeld
verdwenen. Een gegeven dat veel mensen niet onberoerd laat. Dat blijkt wel uit de vele reacties
zowel op diverse publicaties in Uit Eijsdens Verleden als naar aanleiding van de tentoonstelling ter
gelegenheid van het 40-jarigjubileum van de stichting in oktober 2015. Nog steeds komen er aan-
vullingen en correcties binnen bij de werkgroep Commercie, die zich bezighoudt met de inventari-
satie van de verdwenen middenstand. Met plezier delen wij die waardevolle kennis met u.

De eerdere publicaties staan in de nummers
130 (december 2013), 131 (april 2014), 134
(december 2014) en 136 (oktober 2015). De
bedrijven zijn per buurt of straat gegroepeerd.
De illustraties zijn veelal beschikbaar gesteld
door de families van de beschreven bedrijven.

ln en om de Diepstraat

Melkventerij Debeij

ln 1951, na het overlijden van haar manjean
(1919), bleef Amelie Debeij-Reintjens (1919)
achter met haar halfjaar oude zoontjejo en
een bestaande melkventerij. Ze woonden in de
boerderij van Frans Fonsaer aan de Dorpsstraat!
Mgr. Nolensstraat 26 (nu Diepstraat). Niet veel
later betrok zus Anna van de Weerdt-Reintjens
met haar man Door en zoon Bertie ook de
boerderij van Fonsaer, die achter de boerderij
een timmenNerkplaats exploiteerde.

Door Marie-Anne van der Cruüs-Gilissen

Beide Zussen Zetten de melkventerij met paard
en wagen voort. Met Zjik voor de kar werden
de klanten van de Spauwenstraat tot en met de
lanen in de Kloonie bediend. Eind jaren vijftig
kwam hier een einde aan. Door verhuizing naar
de Professor Duboisstraat 14 en het overlijden
van Zjik (na 33jaar), verdwenen paard en melk-
wagen uit het Eijsdense dorpsbeeld. Inmiddels
hadden de gebroeders Prickaerts uit de
Kerkstraat twee handkarren vervaardigd en
werd de deur-aan-deur verkoop van zuivel-
producten te voet met de kar voortgezet.
Amelie nam Station, Mariadorp en Breust
voor haar rekening (foto links); Anna ventte
oengderum (Oud Eijsden) (foto onder).

Na 3jaar werd er weer verhuisd, nu naar de
Prins Berhardstraat 14. Het was een woning
met oprit (achterum), wat de bedrijfsvoering een
stuk prettiger maakte. Van hieruit vertrokken
de kerkes elke dag tot medio 1972. Toen jo



zijn diploma voor onderwijzer behaald had
en in zijn eigen onderhoud kon voorzien, was
er geen reden meer om met het dagelijkse
zware werk door te gaan. De zuivelhandel werd
gesaneerd en Amelie en Anna konden van een
welverdiende rust gaan genieten. Een van de
kerkes wordt nog steeds gebruikt bij het ophalen
van oud-papier op de eerste zaterdag van de
maand.

Firma Rousch groente en fruit

Breust

Smederij, loodgieterij en sanitair bedrijf
Harie Prickaerts

..- 1 111- r- .'-

Mi

jeanny, jo, mevrouw Rousch en gasten voor de
Ve'Ge'winkel.

Al voor 1900 begonnen Sjang Rousch en Roos
Lemmens een groentezaak aan de Putstraat
8 in Oost. Hun gezin telde elf kinderen. Zoon
Arnold Rousch (1907) huwde in 1938 met Marie
Wiche (1915, Gronsveld) en zij begonnen een
groentezaak aan de Diepstraat 27. Marie deed
de winkel en haar man ging met groenten langs
de deuren in Eijsden, Oost Maarland en Mesch
met paard en wagen. Later bouwde hij een
winkel en woning aan de Prins Bernhardstraat,
hoek Veldje. Van 28 augustus 1958 tot 1977
hadden zij daar een levensmiddelen- en
groentezaak onder de naam Vége.

Op de foto rechtsboven.' de winkel van Prickaerts
aan de Cramignonstraat. Foto rechtsonder:
Martin Prickaerts vervaardigt siersmeedwerk.

De gebroedersjef en Harie Prickaerts splitsten
in 1966 het bedrijf van hun ouders, een smederij
aan de Kerkstraat, in tweeën (zie UEV nr. 136,
p. 10).jef bleef in de Kerkstraat en Harie, sier-
smid van beroep en gehuwd met Agnes Martens
uit Berg en Terblijt, bouwde een nieuwe winkel
en smederij aan de Cramignonstraat, hoek
Breusterstraat. Hij verkocht kachels, fornuizen,
ijzenNaren en huishoudelijke artikelen.

1953? _



ln de werkplaats vervaardigde ook zoon
Martin Prickaerts, die in 1975 trouwde
met Mariet Bisscheroux, samen met Hub
Peerboom prachtig siersmeedwerk. Verder
verrichtten zij werkzaamheden in de bouw
zoals loodgieterswerk en het plaatsen van
sanitair. Ook voerden zij reparaties uit.
ln 1986 verkocht Harie Prickaerts de winkel
aan Kubatsch, die er een supermarkt vestigde
volgens de 4:6 formule (later Plus). Zoon
Martin werd eigenaar van de werkplaats
plus het voorterrein en bouwde er in 1993 een
winkel in ijzerwaren en (tuin)gereedschap. Hij
zette het loodgieters- en installatiebedrijf voort.

De rijdende zelfbedieningswinkel (SRV) van
Martin Waterval

De werkgroep ontving een leuke aanvulling
op de beschrijving van de SRV-winkel aan
huis, Breusterstraat 27 (UEV nr. 136, p. 18), de
advertentie waarmee Martin Waterval op 27
april 1970 de ingebruikname van zijn SRV-wagen
aankondigde. Zoals in UEV136 is weergegeven
begon Martin Waterval zijn zaak door met
paard en wagen langs de deuren te gaan. Pierre
Rompelberg nam de SRV-winkel in 1980 van
Martin over.

"Morgen is het FEEST voor U!ja Mevrouw, juist
voor U, want morgen kom ik bij U aan huis met de
nieuwste vorm van zelfbediening: de lDENDE Z.B.
WINKEL.

ik ben er bijzonder trots op, U nog meer service
en nóg meer gemak te kunnen bieden. Melk- en
Zuivelprodacten en een uitgebreid assortiment
levensmiddelen breng ik U voor de deur via een
moderne Z. B. winkel. Komt U eens een kijkje nemen
en let U speciaal op de fantastische aanbiedingen.
U bent van harte welkom. ”

Wilhelminastraat en omgeving
station

Puts Rijwielen

Hubert Puts werd op 27januari 1895 geboren
in Mesch. Hij trouwde met Anna Wolfs. Na de
lagere school werkte Puts, zoals veel jonge
mannen in die tijd, bij diverse boeren in Mesch
en Eijsden. Tijdens de mobilisatie van 1914
moest Puts in militaire dienst en werd ingedeeld
bij de Grenadiers enjagers. Na zijn dienstplicht
werkte hij samen met Hai Brouwers in de
fietsenfabriek van Emile Reinders in Visé.

EDESTE
-AHDEh

V.l.n.r. Ria, Gerrie en Lucienne Warnier-Puts blji opa
voor de winkel in de Diepstraat.

Nadat zij gedurende twee jaar de nodige
vakkennis hadden opgedaan, besloten Puts en
Brouwers in 1920 een eigen zaak te beginnen.
Puts vestigde zich aan de Stationsstraat,
de huidige lr. Rocourstraat 22, links van de
Aristobar. Puts had een raam als etalage en
een houten loods als werkplaats. Een deel
van die werkplaats had een andere Eijsdense
fietsenmaker in gebruik, namelijk Leo Gadet.
Leo had zijn etalage aan de lr. Rocourstraat 14.
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Hai Brouwers vestigde zich recht tegenover
Puts aan de lr. Rocourstraat 1. Het was in die
buurt dus een echt 'quartier du cyclisme'. Dit
had wellicht te maken met de vele honderden
arbeiders die in die tijd per fiets naar de
Zinkwitfabriek gingen.

De winkel van Puts in de Diepstraat.

ln 1924 verplaatste Hubert Puts zijn zaak naar
een werkplaats achter het pand aan de
Wilhelminastraat 2, het huidige Chinees-Indisch
restaurant. ln februari 1937 ging Puts naar de
Diepstraat 12 waar hij een grote werkplaats had
en een winkel waar hij ook radio's, strijkijzers en
later zelfs televisietoestellen verkocht. ln 1970
ging hij met pensioen. Hij verhuisde met zijn
vrouw naar één van de etagewoningen aan het
Veldje.

Rijksweg

Tabakshandel Leo Lemmens

Leo Lemmens en zijn vrouw Lena Piters
begonnen in 1933 aan de Rijksweg een
tabakswinkel. Lena runde de winkel, Leo werkte
op de Zinkwit als bankwerker. Hun specialiteit
was sigaren. Nederland was bekend om de
goede kwaliteit sigaren. Tabakshandel Lemmens
had een rijk assortiment: alle bekende merken
waren er te krijgen. Het was dan ook een druk

bezochte zaak en vooral bij de Belgen erg
geliefd. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak,
ging de familie voor de veiligheid inwonen
bij kolenboer Gilissen aan de Bovenstraat in
Mesch, maar al snel moesten ze weer terug naar
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hun winkel aan de Rijksweg om te voorkomen
dat de Duitse bezetters de boel plunderden.
Gedurende de hele oorlogstijd bleven Leo en
Lena met hun zes kinderen aan de Rijksweg
wonen. De tabak was op de bon, maar de
Duitsers hadden genoeg bonnen en waren
goede klanten. De oudste dochter Mia stond na
schooltijd al opjonge leeftijd in de winkel om
haar moeder te helpen. De zaak bleef tot in de
jaren zeventig geopend.

Withuis

Garage en tankstation August Van der Cruijs

August van der Cru|js begon |n 1935 een garage
en tankstation (Withuis 4a later 6). ln 1937
leverde hij het merk NV Bataafsche Import
Maatschappij (Koninklijke Shell). ln 1938 huwde
hij Pauline Walpot (zie hieronder) en startte
een transportbedrijf samen metjuul Klippert
in Eijsden. Na de oorlog beëindigde hij het
transportbedrijf omdat het steeds drukker werd
in de garage en het tankstation. ln 1949 werd
het bedrijf uitgebreid met een winkel en werden
de tanks vergroot. Zes jaar later werd ook het
woonhuis vergroot. ln 1958 werd het tankstation
weer uitgebreid met meerdere pompen benzine,
superbenzine, gemengde smering, autogasolie
(diesel) en een mengautomaat voor brommers
en kwam er een verlichte Caltex reclamezuil bij
het tankstation. Op 18 september 1963 begon
de bouw van een nieuwe garage aan Withuis/
hoek Stationsstraat. De tekening werd gemaakt
door architect Pachen van de Wilhelminastraat.
ln 1966 werd het pand ernaast uitgebreid met
een kantoorruimte tussen de nieuwe en oude
garage in. ln 1972 werd een autoshowroom
gebouwd en de oude garage afgebroken.

-ï-É
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Pauline en August van der Cruijs voor de winkel'.

Café, benzinestation en douanekantoor
Maria Van der Cruijs (bie Maria)

Maria van der Cruijs in het douanekantoor.

Gerard Walpot huwde op 17 augustus 1903
Marie-Elisabeth Habets in Moelingen. Zij
kochten een woonhuis aan het Withuis/grens
Moelingen. Zij begonnen een herberg. ln 1905
kregen zij vergunning om in twee lokalen in
hun woning "alcoholhoudende drank anders
dan sterke drank" te verkopen. Later (191 6) nog
maar in één lokaal. Gerard Walpot overleed
op 27juli 1926. Weduwe Marie Walpot ging
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met haar dochters Maria en Pauline verder en
breidde de zaak uit met een benzinestation en
een douanekantoor. Het kantoor lag links van
het café. Nadat de dochters de mulo hadden
doorlopen, hielpen Zij in het café. ln 1931 werd
het tankstation vergroot en leverde benzine van
het merk Continental Petroleum maatschappij
Texaco, Rotterdam. ln 1932 kreeg het huis een
aanbouw met achterkamer, keuken en closet,
helemaal onderkelderd. De bouwtekening werd
gemaakt doorjos Lousberg.
Maria van der Cruijs huwde op 18 oktober
1933jean (leng) van der Cruijs, electricien en
assistant-meterijker stroomverkoop bij de PLEM.
Maria begon een inklaringsbureau tot ongeveer
1970, waarna W. Piters, die jarenlang haar
medewerker was geweest, haar zaak overnam.
Het café werd uitgebreid met een terras en
speeltuin en kreeg de naam Café-Restaurant
Terminus (Withuis 22). Ook kwam ernaast een
kantoor erbij. Dochter Pauline bleef er werken
tot in 1938 toen zij August van der Cruijs huwde.
Zie ook UEV nr. 136, p. 24/25).

l. Café Ternnmxs - l-Iysden

Veevoeder- en kunstmesthandel Pinckaers

, Gebrs. P|NCKAERS
l GRANEN

MEEL _
KUNSTMESTSTOFFEN -

tevens verkrijgbaar de bekende
TEURLINGS MENGVOEDERS

l
l
l
l
l

ä
hoog in kwaliteit en concurrerende prijzen

l
i
j

TEL. 250 - WITHUIS - EUSDEN

Wilhelmus Hubertus (Willem) Pinckaers
(1865, Oost) trouwde op 23 februari 1906
met Anna Wilhelmina Aarts (1877, Eijsden). Zij
begonnen een bedrijf in veevoeder, granen
en kunstmest aan de Wilhelminastraat (hoek
Kersenmarkt) in Eijsden. Rond 1900 had Willem
het pand Withuis nr.5 gekocht en daar gingen
zij verder met hun bedrijf. Daarbij hadden ze
een boerderij met varkens en koeien en een
molen. Hun drie zonen,jean, Victor en Henri,
werkten in het bedrijf mee en zetten het na
de dood van hun vader in 1932 voort.jean
(1908) werkte op de boerderij en was tevens
verzekeringsagent voor de boeren. Victor (191 1,
gehuwd met Emelie Smeets) werkte ook op
de boerderij en was tevens molenaar. Henri
(1914, gehuwd met Mayke Thewissen) deed de
administratie, beheerde het magazijn en bracht

WMV/l

Huidige situatie van pand Withuis 5. Het spitse dak
is van de molen. Rechts een deel van de woning.



de bestellingen naar de klanten. Eerst
met paard en wagen en later, na de Tweede
Wereldoorlog, met een Chevrolet vrachtauto.
De zakken kunstmest kwamen vaak per trein
aan en werden afgehaald aan het station in
Eijsden, ook eerst met paard en wagen en later
met de vrachtauto.

Weijsen schoenen

De panden Withuis 9 en 11 werden op 3 mei
1923 door Michael (Geel) Wolfs bij een openbare
verkoop aangekocht. Geel werkte op het spoor
en daarnaast boerde hij nog. Bij Zijn nieuwe
woning aan het Withuis bouwde hij een aantal
veestallen en een grote graanschuur. ln 1927
overleed zijn vrouw, Maria Graeven. ln 1928
verkocht hij het huis op nummer 9 aan Zijn
broer Drees, die al naast hem woonde. ln 1932
trouwde zijn zoon Sjeng, (Sjeng vaan Geel) met
Marie Theunissen. Hij nam het boerenbedrijf
van zijn vader over. Marie, dochter uit de
bekende boomkwekersfamilie Theunissen
van de Winhof, voelde er wel wat voor om een
winkel te beginnen. Een van de kamers werd
als winkel ingericht. De voorgevel van het pand
kreeg een grote vitrine met een aparte ingang
en vestibule. Marie verkocht er levensmiddelen,
snoep, groenten enz.

Vader Geel verhuisde met zijn twee nog
ongetrouwde dochters naar Moelingen. ln 1935
besloot hij zijn bezit onder zijn zes kinderen te
verdelen. De woning Withuis 11 viel toe aan zijn
toen nog niet getrouwde dochterjosephine,
roepnaam Fien. Voorlopig veranderde er niet
veel. Sjeng en Marie bleven aan het Withuis
boeren en de winkel verzorgen en Fien bleef
bij haar vader in Moelingen wonen. Op een

kermisdag in Sint-Geertruid kwam Fien Hubert
(Berke) Weijsen tegen. ln 1937 trouwden ze en
gingen in Sint-Geertruid wonen waar de moeder
van Berke een boerderijtje runde. ln Sint-
Geertruid kregen Fien en Berke drie kinderen.
Fien wilde liever verhuizen naar haar eigen
monumentale woning aan het Withuis. Broer
Sjeng was inmiddels met zijn gezin verhuisd
naar de boerderij Boomkensstraat 8. Oma
Weijsen verkocht haar huisje in Sint-Geertruid
en kwam in 1942 met de familie mee naar
Eijsden. Hier kon verder worden geboerd, maar
de winkel bleef vooralsnog op slot.

Omstreeks 1950 klopte een ondernemer uit
Geleen aan de deur. Hij had interesse om aan
het Withuis een schoenenzaak te openen.
Zo gebeurde, al was de schoenwinkel in
Eijsden daar niet blij mee. Het assortiment
aan het Withuis was luxueus, de laarzen zelfs
extravagant. De passanten bekeken het maar
kochten niet. Na amper een jaar hield de
winkelier het voor gezien en vertrok. De winkel
ging definitief op slot. Berke metselde de
deur dicht en Fien zette geleidelijk aan mooie
meubels in de ruimte.

Tenslotte een reactie op het onderschrift van
de foto op pagina 21 in UEV 136. Onder het
kopje Winkel van Willem Steijns staat een foto
van jef Weerts. Deze man was kolenboer en
landbouwer en hij woonde Withuis 16. Hij is in
1926 of 1927 gestorven.
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Kent u ze nog?

De bewaarschoolkinderen treden op

Harmonie
1. Eddie Warnier, 2. Hans Bergmans, 3. ?, 4. Rol Spauwen, 5. Jo Theunissen, 6. Hans Jacobs, 7. Etienne
Reintjens, 8. Gerrie Stevens, 9. Arie van Kranenburg, 10. Leon Lemmens, 11.jo Wolfs, 12. Noël
Spauwen, 13. Peter Houbiers, 14. Ton Theunissen, 15. Gerrie Richelle, 16. Pietjanssen, 17. Jef Stevens,
18. Mathieu jeukens, 19. Mies Warnier, 20. ?, 21 . Jo Wolfs, 22. Etienne Piters, 23. ?, 24. Pierre Waterval,
25. Paul Philippens, 26. Eddie Franssen, 27. Mattie Gadet.

Deze foto, beschikbaar gesteld door
Ed Warnier, toont ons een keurig
uitgedoste harmonie. De prent is
bekeken door mensen die er op staan,
maar het beeld is nog niet helemaal
duidelijk. Kloppen de namen? Uit welk
jaar stamt de foto? Wie zijn de drie
onbekende harmonieleden? Opvallend
is dat erjongens op staan van
verschillende geboortejaren. ls dit een
combinatie van enkele kleuterklassen?
Niemand van de toenmalige
kleuterleidsters staat er bij.



Toneelstuk
Op deze foto uit dejaren vijftig zien we een
scène uit een toneelstukje door kinderen van
de bewaarschool. De dokter is Ton Theunissen.
Volgens onze informatie staan er verder de
volgende jongedames op de foto: in de stoel
Mieke Meertens, verpleegster Ninettejanssen,
in de rij van rechts naar links: Adele Warnier,
Marianne Besseling, Hilde Kempener en Louise
Rutten. Kloppen deze namen en Wie is het
meisje dat verscholen staat achtereen in de rij?

Ton Theunissen herinnert zich het volgende:
"ln de tijd van de bewaarschool waren alle
moeders lid van de Vereniging van Christelijke
Moeders, ook mam. Een keer perjaar in de
Ma riamaand (mei) kregen deze moeders een
gezellige middag of avond aangeboden door
de zusters Ursulinen in een zaal achter de
voormalige meisjesschool naast het klooster.
Dat was altijd met een bezinningsgedeelte
door kapelaan Haenen, koffie met gebak, rad
van avontuur en nog andere activiteiten. Een
van de activiteiten was een toneelstuk door de
kinderen van de bewaarschool samen met het
optreden van het harmonieke. De begeleidsters
van ons optreden waren juffrouw Kreemers,

destijds woonachtig in de Prins Hendrikstraat,
juffrouw Henssen (de akela van de welpen) uit
Oost-Maarland en Mère Laetitia, een van de
Ursulinen. lk kan mij ook nog herinneren dat Wij
voor het passen van de kleding op de zolder van
het voormalige ursulinenklooster zijn geweest
en geoefend hebben in een lange gang van het
klooster."

Heeft u aanvullende informatie? Laat het ons
weten.

15



Antoon Theunissen & Zonen
Een familiegeschiedenis als monnikenwerk

De naam Theunissen wordt door veel mensen in Eijsden in verband gebracht met alles wat
groeit en bloeit. Tot het eind van de vorige eeuw kon men op verschillende plaatsen bij die familie
terecht voor aanschaf, aanplant, onderhoud van bomen, struiken, bloemen en noem maar op.
Daarnaast leeft een aantal Theunissens nog voort in de herinnering vanwege hun liefde voor het
Eèsjders dialect. Pierre Theunissen, nazaat van de familie en redacteur van Uit Eijsdens Verleden,
is gedoken in de geschiedenis van de Theunissens. Wie waren de mensen die behoorden tot deze
"clan"? Hoe ver terug in de tijd kunnen we hun stamboom traceren? En zijn het altijd hoveniers
geweest? De speurtocht naar het verleden bleek monnikenwerk en leverde uiteindelijk een lijvig
document op. Te veel en te gedetailleerd voor publicatie in Uit Eijsdens Verleden. Te interessant
om aan voorbij te gaan. Daarom heeft de redactie besloten in dit nummer een samenvatting
van de studie te geven. De volledige geïllustreerde studie, compleet met parenteel van de
Theunissenstam is te vinden op de website van de stichting Eijsdens Verleden,
www.eijsdensverleden.nl

Familiekroniek door Pierre Theunissen, samengevat door Lucia Geurts

De titel van het verhaal, 'Antoon Theunissen Wie trouwens denkt dat die voornaam Antoon
& Zonen', verwijst naar de boomkwekerij die vanaf de stamvader is overgegaan van generatie
lang onder deze naam heeft bestaan. Maar het op generatie naar de twintigste eeuw heeft het
is tevens een knipoog naar Anthonius (Tuünis), mis. jo(h)annes (Zjeng of Zjang) blijkt vanaf het
de stamvader van de familie, wiens familienaam begin de meest doorgegeven voornaam. En de
niet Theunissen luidde maarjacobs en wiens familienaam, een patroniem (zoon van T(h)eun,
beroep niet tuinder was! ene vaan der Tuünis), wordt door de eeuwen
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Priesterfeest Antoine Theunissen, Pasen 1931. Op de foto veelamilieleden die voorkomen in het verhaal.
Bekijk de namen op de website.
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heen op maar liefst 17 verschillende manieren
geschreven. Hoe het ook zij, uiteindelijk komen
we uit op de Antoon Theunissen en zijn zonen,
de boomkweker die nog tot in de huidige tijd bij
veel Eijsdenaren mooie herinneringen oproept.

De stamvader
Voor we zover zijn gaan we ver terug in de
tijd, naar het begin van de zeventiende eeuw,
de periode waarin Frederik Hendrik, de
stedendwinger, Maastricht innam. Stamvader
Anthonius jacobs Wordt omstreeks 1601
geboren, trouwt met Maria Mor en ze wonen
in Breuster gebied. Ze krijgen een zoon (jacob
jacobs alias Theunis) en twee dochters.
Verder is er niet veel meer bekend. Dat heeft
ongetwijfeld te maken met de onduidelijke
situatie waarin de regio verkeerde. "Op ons
platte land vertoefden afwisselend verschillende
legereenheden (onder andere Spaanse
en Staatse). Het was een tijdperk van veel
strubbelingen en onduidelijkheid voor wat
betreft bestuurlijke regelgeving. Dit bleef zeker
zo duren totdat het Partagetractaat in 1661
tot stand kwam. Hierin werden de bestuurlijke
machtsverhoudingen tussen Spaanse en
Staatse Nederlanden in onze regio geregeld", zo
vermeldt Pierre Theunissen.

Stapsgewijs bouwt Pierre Theunissen de
reconstructie van de familie op. Minutieus
vermeldt hij de familiegegevens en plaatst ze
vervolgens in het kader van het beroep of vak
dat men uitoefende. Voordat in het midden
van de negentiende eeuw de boomkwekerij
de kernactiviteit van de Theunissens werd,
waren al heel wat verschillende metiers de
revue gepasseerd. Van 'steenmetserfi barbier
en (staats)soldaat tot vlas- en lakenwever. Pas
omstreeks 1851 wordt voor het eerst het beroep
hovenier vermeld. We hebben dan inmiddels
kennis gemaakt met zes generaties. De alias
Theunissen is achternaam geworden.

Wevers
ln de familiekroniek krijgt de episode waarin
de Theunissens vooral de kost verdienden
met Weven en spinnen ruim aandacht. Van de
Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde
Nederlanden via het Franse Regime zijn we

in Het Koninkrijk der Nederlanden beland.
“Er werd een basis gelegd voor een geordend
bestuur en systematische rechtspraak.
Kerkelijke registraties werden vervangen
door die van burgerlijke overheden. Op het
platteland veranderde er aanvankelijk niet
veel, oude ambachten bleven bestaan, maar
de proto-industrialisatie bracht hier geleidelijk
aan verandering in." De Theunissens zijn in
deze overgangsperiode wevers, meer precies
linnen- en lakenwevers of op z'n Frans 'fileurs de
draps'. Een intermezzo in de parenteel beschrijft
de fijne kneepjes van het bewerken van vlas tot
gesponnen garen en vervolgens tot met de hand
geweven linnen stoffen.

van toen? Hun gezinnen zijn meestal groot,
maar de kindersterfte eist vaak zijn tol. Ze
wonen in Breust en Laag Caestert, maar ook in
Eijsden, meer specifiek op Aad Luuk. Dat is het
gedeelte van de Diepstraat (toen Dorpstraat)
tegenover het huidige eetcafé Le Cramignon. Ze
trouwen meestal met meisjes uit de buurt, een
enkele keer van verder weg, uit het gebied van
Remersdaal bijvoorbeeld.

Van dagloner tot tuinier
Langzaam verschuift het beroepsveld van de
Theunissens van binnen naar buiten. ln het
laatste kwartaal van de achttiende eeuw staat
voor het eerst 'daglonerJ genoteerd. joannes
Theunissen (1801) en zijn broer Fransiscus
(1824) lieten zich als eersten als tuinier regis-
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treren. Waren zij wellicht beïnvloed door ene
Eustache Bidlot, die naast hun ouderlijk huis
aan de Breusterstraat woonde en tuinier was?
Hoe het ook zij: de basis voor later was gelegd.
joannes woonde met zijn gezin in een van
de bijgebouwen van het kasteel. Zijn broer
woonde bij hen in. Later verhuisden zij naar de
Caestertstegen.

Het was geen toeval datjoannes en Fransiscus
kozen voor het tuindersvak. Er was in die dagen
een groeiende markt voor. Enerzijds hadje
de fruittelers - van oudsher aanwezig in deze
regionen - die meer en meer behoefte hadden
aan aanplant en vakkundig onderhoud van
jonge fruitbomen. Later, in de tweede helft
van de negentiende en begin twintigste eeuw,
groeide het aantal particuliere moestuinen,
noodzakelijk om de monden van de grote
arbeidersgezinnen te kunnen voeden. Hier
waren telkens zaden en plantjes nodig.

joannes Theunissen en zijn broer hadden dus
met ware ondernemersgeest het gat in de markt
gezien en startten aanvankelijk met hun tweeën
het tuindersbedrijf in 1841. Na verloop van tijd
maakte Franciscus plaats voorjoannes' zoon
Antoon. joannes was al enigszins commercieel
actief en kocht voor zijn boomkwekerij twee
percelen van de grafelijke familie De Geloes,
een aan de Kattestraat, het andere aan de
Kerkstraat.

Vrouwen
ln deze beknopte weergave van de
familiegeschiedenis wordt de vrouwen geen
recht gedaan. ln de kroniek zelf geeft Pierre
Theunissen hun wel degelijk een belangrijke

plaats. Niet alleen als de moeders die zorgen
voor de voortgang van het geslacht Theunissen
maar ook als echtgenotes die hun mannen op
allerlei manieren terzijde staan en hen in enkele
gevallen van het broodnodige kapitaal voorzien.
Zo konjoannes de percelen van de graaf kopen
mede dankzij de nalatenschap van zijn vrouw
Anna Lahaut (1801, Heugem). En ook Antoon
deed later met geld van zijn echtgenote Maria
Dolmans (1842, Laag-Caestert) noodzakelijke
investeringen. Zie foto Iinksonder.

Eerste woonplek gezin joannes Theunissen,
Kasteelstraat 26.

'Medaoëlzjes'
ln het boek'Blomme, Meziek en Leefde'
vertelt de schrijver Willy Theunissen, voor veel
Eijsdenaren bekend als Willy Blom, in het gedicht
'De sjtamboom van de br`)(`)msjnijjerJ over zijn
overgrootvaderjoannes. Hij geeft een inkijkje in
het vak van boomsnoeier:
"E droog 'nne sjolk mit aon z'n zij e wiske rafiia en
'n Iejbujmkes sjnoeijsjier, 'nne "sekateur", wie haeë
zaag. E ging ien deftige meusjtem en pieramiedsjes
sjnoeje en 't sjijnt dat e 'tgood koes.”
je ziet hem gaan in zijn leren schort met
zijn snoeischaar en hij is een vakman! Maar
commercieel leek er nog wel een en ander aan
te schorten want, zo gaat Willy verder:
"Z'nne zoee'n, dus mie groetvader, haw alget lijn
ien de commerce. ” En hij vervolgt: "Dao waar al 'n
saer; mit Allerhèlige haw e al chlysaante en vuur
aander hoeg daog ging e mit a'e trein nao de veiling
ien Nijmege en braach e 'nne erremkuelf blomme
mit.”



Grootvader Antoon richtte zich niet meer
alleen op de fruitteelt maar beantwoordde
ook de groeiende vraag naar snijbloemen.
Hij had zelfs een serre gebouwd en ging naar
de bloemenveiling. Ook vermeldt Willy in Zijn
boek dat grootvader Antoon menigmaal in
de prijzen viel op tentoonstellingen, onder
andere de Bloemententoonstelling op 15juli
1903 in Maastricht, bij gelegenheid van het
bezoek van koningin Wilhelmina en prins
Hendrik. ln 1907 stak hij zelfs de concurrerende
fruitregio Betuwe naar de kroon en behaalde de
hoogste onderscheiding tijdens een plant- en
tuinbouwtentoonstelling in Tiel!
"Bie oes ien de femielie roelere nog versjejje
medaoelzjes, dij groetvader op tentoensjtellinge
behaalde.”
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Medaille behaald bij bloemententoonstelling
15 juli 1903 t.g. v. bezoek koningin Wilhelmina
aan Maastricht.

Antoon & Zonen
We zijn aangekomen in de twintigste eeuw. Het
gezin van Antoon Theunissen is vanuit Laag
Caestert verhuisd naar een aangekocht en
verbouwd pand aan de Kerkstraat. Het staat
op een stuk grond dat aansluit aan de percelen
die zijn vader in 1853 had gekocht. De zaak van
Antoon Theunissen is steeds meer het bedrijf
A.Theunissen & Zonen geworden. Hij had er vijf.
`vier van hen traden in de voetsporen van vader,
een werd priester.
Het bedrijf zorgde voor een goede uitstraling
en had zelfs eigen briefpaper met sierlijk logo.
Aan de hand van advertenties uit de Limburger
Koerier uit die dagen krijgen we een beeld van
de diensten en het assortiment: fruitbomen
blijven de core business maar ook sierheesters,
rozen, woud- en laanbomen kunnen worden
geleverd. Voor aanleg van boomgaarden, tuinen
en parken is A. Theunissen & Zonen “het best en
vertrouwdst adres".

Pasen 1899 (?), Kerkstraat. Zittend Antoon
Theunissen en Maria Dolmans; staand v. l.n. r.
Mathieu, jacques, Guillaume, Zjang en Zjijí

Op 15 oktober 1911 hing Antoon zijn voorschoot
aan de wilgen. Hij verkocht zijn bedrijf voor 960
gulden aan zijn zoonsjacques (1877), Mathieu
(1879) en Zjif(1882). Zij namen ook de pacht van
diverse percelen over, waaronder de Winhof
(gepacht van Graaf de Geloes). Bovendien
mochten zij de naam Antoon Theunissen
& Zonen blijven voeren. De oudste zoon
Zjang(1873) was voor zichzelf begonnen. Hij zag
het niet zitten om met vier man het bedrijf voort
te zetten. En zo is Eijsden twee tuindersbedrijven
van Theunissen rijk. Twee jaar later gingen huis
en tuin aan de Kerkstraat in eigendom over naar
de jongste zoon Zjif onder de voonNaarde dat
de broers, na het overlijden van vader Antoon,
elk de som van tweeduizend tweehonderd
franken zouden krijgen en dat, zolang vader
Antoon nog leeft, hij een jaarlijkse pachtsom van
driehonderd franken zou ontvangen.

Ongeveer de helft van de kroniek van Pierre
Theunissen is gewijd aan de ontwikkeling van
de families en hun bedrijven in de twintigste
eeuw. ln het interbellum timmerden beide
bedrijven aan de weg. ln de grote regio België-
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Nederland werden nieuwe zakenrelaties
aangeknoopt en men venNierf veel opdrachten.
We komen ook een en ander te weten over
de andere activiteiten van de familieleden. Zo
lezen we dat Zjang drager was van de drapeau
van Harmonie Sainte Cécile en onder andere
als zodanig meeging met een afvaardiging naar
het huwelijk van koningin Wilhelmina met prins
Hendrik in Den Haag in 1901. De gezinnen
bleven kroostrijk, waarbij het grote aantal
dochters opvalt. Er treedt ook een variatie in
de beroepen op: De Theunissenzonen die niet
in het tuindersvak gingen, werden priester,
advocaat, ondenNijzer, ambtenaar en schrijvers
en schrijfsters van dialectliteratuur.

Het bedrijf van Zjang...
Zjangs bedrijf en woonhuis was aan de
Langstraat (nu Wilhelminastraat). Het bedrijf
was qua opzet gelijksoortig aan dat van zijn
broers, uitgebreid met de kweek van eenjarig
goed, alles aangeprezen in een brochure.
Bovendien had Zjang een groentewinkel. De
handelsnaam van het bedrijf luiddej.W.H.
Theunissen. ln 1926 haalden de bloesems uit de
kersenwei van Zjang Theunissen vanwege hun
prachtige bloei de Katholieke Illustratie.
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...en van zijn broers

Het driemanschap jacques, Mathieu en Zjif.

En hoe verging hetjacques, Mathieu en Zjif?
jacques, die trouwde met Maria Heynders
(1879), een meisje uit Horn, betrok ook een huis
aan de Langstraat. En ook hij voegde een winkel
toe aan zijn woning. Eerst een groentewinkel,
later ook een bloemenzaak. Stapsgewijs kocht
hij grond aan van de grafelijke familie en
bouwde zo zijn woonst uit, met onder andere
een serre.jacques en Maria kregen elf kinderen,
onder wie Willy (Blomme), de hierboven
geciteerde schrijver. Mathieu vestigde zich met
zijn vrouw Maria Paquay (1869, Breust) in 1906
aan de Emmastraat, in 'Breust op 't Gasthuis 31'.
Zjif woonde met zijn echtgenote Anna Stevens
(1885, Gronsveld) en hun zes kinderen aan de
Kerkstraat in het voormalige ouderlijk huis. Ook
hij had een groentewinkel.

Gedrieën bestieren zij de boomkwekerij, nog
steeds onder de naam Antoon Theunissen
& Zonen. "ln de toptijd groeide de "Antoon
Theunissen & Zonen boomkwekerijen" uit tot
de grootste onder de lijn Roermond en had een
grote uitstraling naar het belendende Belgische
gebied", aldus de kroniekschrijver. Aan de hand
van de advertenties is een bedrijfsontwikkeling
waar te nemen: meer professionalisering onder
andere door het aanbieden van een gratis
catalogus.

Jacques doet de commercie, Mathieu de
coördinatie en administratie en zorgt voor de
nodige kennis; Zjif is verantwoordelijk voor de
uitvoerende taken. Het assortiment bomen
wordt veelzijdiger. Niet alleen naar fruitbomen
blijft vraag maar ook naar andere aanplant,
onder andere om het groeiend aantal wegen
en straten in de wijde omtrek te verfraaien.
Daarnaast gaan honderden bomen naar de
mijnen, zo vertelt Willy in zijn boek. Ook voor



grotere projecten wordt de firma vanwege
haar kennis ingeschakeld, onder andere voor
het Stadspark Maastricht, Sint-Annadal en de
botanische tuinen in TenNinselen.

l
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Eerste woonstee gezin Mathieu Theunissen aan de
Emmastraat.

Opvallend is een bijna terloopse mededeling
van Pierre Theunissen over het transport.
"Grote partijen werden met meerdere boeren-
karren vervoerd, en vervolgens gingen de plan-
ters er per fiets achteraan. Voor nog grotere
partijen werden zelfs treinwagons ingeschakeld.
Kanttekening hierbij: Ze schakelden in de der-
tigerjaren niet over op motorisch vervoer, Zodat
zij marktpositie verloren." Was dit een van de
factoren die de teruggang van de bedrijvigheid
van de Theunissens inluidden? Of is het gewoon
de loop der dingen? De fruitteelt bereikte Zijn
top omstreeks 1950 en in de tweede helft van
de twintigste eeuw kwam een gestage daling
op gang. Het kweken ging langzaam vervallen.
De oudere generatie raakte uit beeld en de
jongeren wilden liever wat anders.

Einde
En zo komt een einde aan de bedrijvigheid; eerst
van Zjang. Als zijn zoon Guillaume 65 wordt
(1967) gaat er een definitieve streep onder zijn

bedrijf. Guillaume had de boomkwekerij van zijn
vader voortgezet, aanvankelijk met zijn broer
Vic, later alleen.

Links Guillaume Theunissen bezig met snoei-
werkzaamheden.

De nazaten van de drie gebroeders houden
het langer vol. Het bedrijf A. Theunissen 8.
Zonen werd in 1955 opgesplitst in Boom-
en bloemkwekerij De Winhof aan de
Wilhelminastraat en Boom- en sierkwekerijen
Breust aan de Emmastraat. Deze laatste werd
eigendom van de broers Zjeng en Guillaume,
zoons van Mathieu. ln 1974 trad Zjeng terug en
zette Guillaume de zaak alleen voort. Het bedrijf
legde zich meer en meer toe op aanleg en
onderhoud van tuinen in de nieuwbouwwijken.
Ook verzorgde hetjarenlang de tuinen bij het
klooster van de zusters Ursulinen. Guillaume
was specialist in een bijzondere manier van
kweken waardoor hij een uniek assortiment
van nieuwe soorten kon leveren, waaronder
de Witte Utilé (berk), de gele olm en de Thuja
Plicata Theunissen (den). ln 1982 legde hij op
bijna 72-jarige leeftijd het werk neer. Hij had
geen opvolger.
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En het bedrijf aan de Kerkstraat van Zjif? Zoon
Zjifjr. besloot een andere koers te gaan varen.
Hij behaalde het diploma detailhandelaar aard-
appelen, groenten en fruit. Helaas stierf Zijn
vader plotseling. Zjif jr. bleef nog een tijdje
werken in de boomkwekerij, maar moest met
pijn in zijn hart overstappen naar een baan bij
de Zinkwit om zijn groeiende gezin te kunnen
onderhouden. Zijn broer Alex had inmiddels
de winkel aan de Kerkstraat overgenomen, een
handel in groenten, fruit, conserven, zaden,
planten en vis, in 1950 uitgebreid met kruide-
nierswaren en nog wat later met diepgevroren
poeliersartikelen. Dankzij het Zakelijk inzicht
van zijn vrouw Marguerithe Claessens groeide
en bloeide de zaak. De tuinderij raakte onder-
geschikt maar verdween niet. Alex was ook
koster van de Sint-Christinakerk. Kortom: een
druk bezet leven, wat het echtpaar wist vol te
houden tot 1980. Op zestigjarige leeftijd stopten
zij met hun bedrijf. Want opvolging was er niet.

Willy Theunissen (ja, de schrijver) en later diens
zoon Willyjr. houden de bloemisterij De Winhof
aan de Wilhelminastraat nog tot eind twintigste
eeuw in bedrijf. Ze verkopen eenjarige bloem-
en groenteplanten, snijbloemen en bloeiende
potplanten. Nog steeds denken veel Eijsdenaren
met weemoed aan de tijd dat zij in de winkel van
Willyjr. terecht konden voor de kerstversiering,
het broonkboeket of zomaar een bloemetje. Na
het overlijden van Willy sr. in mei 2000 besluit
Willyjr. te stoppen. Op 1 april 2001 wordt het
bedrijf beëindigd. De bloemenwinkel wordt
overgenomen door Danny Meijs. Maar tweejaar
later stopt ook hij.

iv I|\

Woonhuis met bloemenwinkel van Willy Theunissen.

Zjeng Theunissen (een oudere broer van Willy
sr.) had vanaf 1955 een eigen kwekerij van
bomen en vaste planten in De Winhof aan
de Wilhelminastraat bij zijn ouderlijk huis. Na
zijn plotseling overlijden in november 1976,
zette diens zoon jacques het bedrijf voort,
aanvankelijk alleen, later met Adje Wijnands,
de bekende oud-profwielrenner, en diens
echtgenote Lilian Meertens. Na een aantal
wijzigingen in de vennootschap, het assortiment
en de bedrijfsnaam volgde de opheffing van
de onderneming per 15juli 2003.]acques
Theunissen was de allerlaatste tuinier van de
Theunissens.

jacques Theunissen.

Website
Zo eindigt een lange en mooie
familiegeschiedenis. De kroniek van Pierre
Theunissen is degelijk opgezet. Uiteraard heeft
hij geput uit de verhalen, foto's en documenten
die de vele familieleden Theunissen beschikbaar
stelden. En vervolgens heeft hij alles nog eens
geverifieerd en aangevuld via archieven (met
name het RHCL in Maastricht) en via boeken
en publicaties, zowel op papier als online. ln
deze synopsis is heel veel niet verteld maar dat
staat allemaal te lezen in het document op de
website. Daar kunt u ook nog genieten van veel
meer foto's.



Kroniek van Eijsden 1999
Door Pierrejeukens

13januari
Kampioenen

Eijsden heeft gisteravond tijdens een feest in het
gemeentehuis Zijn sportkampioenen gehuldigd.
`van burgemeester Cortenraad kregen Ze een
fraaie oorkonde en stimulerende woorden.
Niet minder dan 25 voornamelijk jeugdige
Eijsdenaren behaalden een kampioenschap in
hun sport. Grossier was in 1998 de Zwemclub,
die maar liefst zeventien titels behaalde.
Op de foto wethouder André Spauwen in
gesprek met twee kampioenen.

27 jan ua ri
Gouden paar in Mariadorp

Jean en Leniejennekens-Hofman uit Mariadorp/
Eijsden vieren zaterdag hun gouden bruiloft. Het

gouden paar houdt 's avonds van 18.30 tot 20
uur receptie in Zaal Wijnands aan de Rijksweg
258.jeanjennekens (75) komt oorspronkelijk
uit Amby. Hij werkte vroeger als automonteur.
Sinds hij met pensioen is, heeft hij alle tijd voor
Zijn hobby's: schilderen en tuinieren. ln 1949
trouwde hij met Lenie Hofman (momenteel 71)
uit Maastricht. Het was overigens een huwelijk
met de handschoen: jean Zat op dat moment in
Indonesië en kon daardoor niet aanwezig zijn
op Zijn eigen bruiloft. Lenie had haar handen
vol aan het huishouden, maar vond altijd weer
tijd voor de vrouwenbond LVB. Tegenwoordig
besteedt ze veel tijd aan kaarten, borduren,
origami en puzzelen. Het echtpaarjennekens
heeft een zoon en een dochter en drie
kleinkinderen.

3 februari
Drumband KOH Nederlands kampioen
Tijdens de landelijke kampioenswedstrijden van
de FKM op 24januari jongstleden in Nederweert
heeft de drumband van de Koninklijke Oude
Harmonie van Eijsden op succesvolle wijze een
muzikale trilogie voltooid. Opnieuw slaagden
instructeur Frank Marx en Zijn muzikanten erin
om met een muzikale uitvoering op hoog niveau
de jury en het publiek voor Zich te winnen. Ook
dit optreden werd daarom gehonoreerd met
een hoge score: met 93,5 % werd de drumband
Nederlands kampioen in de eredivisie, sectie A-B
Podium!
Na Zeven Limburgse kampioenstitels en een
eerdere landstitel (in 1972) vormde deze
tweede Nederlandse landstitel de absolute
bekroning van een schitterend muzikaal
seizoen. Op uitbundige wijze werd de drumband
Zondagsavond ingehaald door de harmonie en
de carnavalsvereniging de Kleèflep en natuurlijk
talrijke supporters. Maandagavond volgde een
Zeer druk bezochte receptie. Met dit bereikte
resultaat heeft de drumband tevens de toon
gezet voor het verdere verloop van dit dubbele
jubileumjaar: de KOH viert haar 125-jarig
jubileum en de drumband Zelf bestaat 50 jaar.
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23 februari
Heel even e'e'n juf voor drie kleuters
Drie kleuters en éénjuf namen gisteren het

,_ ___l __

noodlokaal in gebruik dat de ruim 500 leerlingen
tellende Eijsdense basisschool De Cramignon
inrichtte in een zijvleugel van het gemeentehuis.
Door toename van het aantal leerlingen is het
schoolgebouw te klein geworden. De ingebruik-
neming van het lokaal gebeurt zonder ceremo-
nieel. Maar feest is er toch, vanwege Emilie, die
jarig is. Klasgenootjesjordy en Peter mogen Zich
verheugen op bellenblaasbuisjes, die door de
jarige uitgedeeld zullen worden enjuf Annemie
Claessens op een mooie plant om de nog wat
kale ruimte op te fleuren. Tegen de zomervakan-
tie zal deze jongste kleuterklas 25 kinderen
tellen!

25 februari
Gouden paar Wolfs-Hoofs

_ j.z
9 . _ _

EijsdenlOost-Maarland - Giel en Lies Wolfs-
Hoofs uit Eijsden vieren vrijdag hun gouden
bruiloft. Het feest wordt om twaalf uur ingezet

met een mis in de parochiekerk van Oost-
Maarland. Het gouden paar heeft altijd in
Oost-Maarland gewoond en is pas vorigjaar
verhuisd naar een bejaardenwoning aan de
BreustenNeiden in Eijsden. Na de mis Wordt
het feest voortgezet in zaal Wijnands aan de
Rijksweg in Mariadorp. Daar houdt het gouden
paar 's avonds van 19 tot 20.30 uur ook receptie.
Giel Wolfs (78) is geboren en getogen in Eijsden.
Zijn echtgenote (75) komt oorspronkelijk uit
Maastricht. Wolfs heeft tot aan zijn pensionering
bij de Mosa gewerkt. Het echtpaar heeft vijf
kinderen en zeven kleinkinderen. Beiden zijn lid
van de bejaardenvereniging van Oost-Maarland.
Ze gaan me z'n tweeën ook graag een eindje
wandelen.

26 februari
Maas bij Eijsden vervuild door gasolie
Bij Eijsden is gisterenmorgen urenlang vervuild
Maaswater Limburg binnengestroomd. Het ging
om een tamelijk ongevaarlijke gasolie, afkomstig
uit België. Doordat de olie uit zichzelf oplost in
de lucht, heeft Rijkswaterstaat geen maatregelen
hoeven nemen tegen de vervuiling. Om hoeveel
liter het gaat is niet bekend. Het binnenstromen
van vuil water stopte tegen het einde van
de morgen. Ondanks de vermeende geringe
schade wordt de zaak toch hoog opgevat door
Rijkswaterstaat. “Dit is verontreiniging en dat
hoort niet in de Maas".

3 maart
Niet ANWB-topman maar burgemeester snoeit
1000ste boom
Mesch - Burgemeester Cortenraad van
Eijsden heeft gisteren in Mesch de duizendste
hoogstamfruitboom gesnoeid. Hij deed dit in
plaats van ANWB-hoofddirecteur Nouwen, die
wegens werkzaamheden elders was verhinderd.
Het snoeien van hoogstamfruitbomen is de taak
van Stichting lnstandhouding Kleine Landschaps-
elementen (IKL). ln 1995 gaf deze stichting te
kennen het achterstallige snoeionderhoud
niet op tijd te kunnen verwerken. Sindsdien
snoeien enkele tientallen leden van de ANWB
drie midweken per winter hoogstamfruitbomen.
Gisteren was de duizendste boom aan de beurt.
ln een toespraak roemde zowel burgemeester
Cortenraad als IKL-voorzitter Dohmen de inzet



van vrijwilligers. Voor deze laatsten stond er een
pot stroop, gemaakt van de vruchten van de
hoogstamboom klaar.

26 maart
Het einde van een weerstation
Het door mollen bewoonde lapje grond van

basisschool, zette Oost-Maarland tien jaar
geleden op de Europese weerkaart. De naam
van het kerkdorp gonsde met grote regelmaat
door het land, als er weer eens een extreme
temperatuur was geregistreerd. Mooiere
public relations, met dank aan Erwin Krol en
de zijnen, was niet denkbaar. Volgende week
neemt "Oesch" met pijn in het hart afscheid
van z'n meteorologische status. Tino Peerboom
pakt een blauwe klapper, waarin de korte
geschiedenis van het weerstation is opgeslagen.
De directeur van de basisschool is per toeval
beheerder van het stukje grasland dat met
meetapparatuur is volgestopt. Een erfenisje van
zijn voorganger, die in 1989 een contract sloot
met het KMNI om het weerstation in te richten
op grond van de school. Het leverde een paar
duizend gulden op, waarvan de school extra's
kon betalen. ln ruil hoefde de directeur alleen
het gras te maaien en de apparaten sneeuwvrij
te houden. Over de reden van de sluiting tast
Peerboom nog steeds in het duister. Van het
KNMI heeft hij begrepen dat de oprukkende
bebouwing, intussen voortgeschreden tot
aan de school, het station de nek om heeft
gedraaid. "Nieuwe woningen garanderen straks
aanwas van nieuwe leerlingen, maar dat we
door die woningen het weerstation zouden
kwijtraken, hadden we niet venNacht", aldus
Tino Peerboom.

29 maart
Koninklijke onderscheiding voor Bijpost

Tijdens het personeelsfeest van metaalbedrijf
Cox-Geelen in Eijsden is directeurleigenaar
Willem Bijpost zaterdagavond benoemd
tot ridder in de orde van Oranje Nassau.
Burgemeester Frans Cortenraad heeft de
bijbehorende versierselen aan hem uitgereikt.
Onder leiding van Bijpost is Cox-Geelen
uitgegroeid tot een van de belangrijkste
producenten van afvoer- en luchtkanalen in
Europa. De dagelijkse leiding heeft hij een
tijdje geleden al overgedragen aan zijn zoon.
Zaterdagavond heeft hij zich ook formeel
teruggetrokken.

29 maart
Zilveren erepenning schooldirecteur Mesch
Directeur Toinejanssen van de Openbare
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Basisschool Mesch is zaterdag tijdens zijn
officiële afscheid door burgemeester Cortenraad
onderscheiden met de Zilveren erepenning
van de gemeente Eijsden.janssen begon Zijn
loopbaan in de Heerlense wijk Vrieheide en
na viereneenhalfjaar lesgeven aan de St.
Martinusschool in Eijsden werd hij in 1968
directeur in Mesch. De OBS Mesch telde destijds
vierenveertig leerlingen. De kleinschaligheid
is gebleven, al heeft de school intussen iets
meer dan honderd leerlingen, afl<omstig uit de
hele regio, tot de naburige Voerstreek toe. De
school heeft landelijke bekendheid gekregen
door de Franse taal in te voeren in het reguliere
lespakket.

14 april
Bèr vindt het nu wel welietjes

Tijdens het patroonsfeest van de Koninklijke
Harmonie Ste. Cécile kreeg de 77-jarige
Eijsdenaar Bèr Ghijsen het gouden
verenigingsinsigne op de revers gespeld,
vanwege zijn vele verdiensten voor het korps.
Voorzitter Toinejanssen sprak vol lof over
de houding en verantwoordelijkheid van
Bèr, die hij een halve eeuw getoond heeft als
vlaggendrager van de harmonie. Ook kreeg
de inwoner uit Eijsden bij deze gelegenheid de
gouden bondsspeld met de daarbij behorende
oorkonde van de Limburgse Federatie van
Muziekgezelschappen.
Vijftig jaar lang heeft Ber vooropgelopen bij het
korps, dat steeds een belangrijke plaats in zijn
leven heeft ingenomen. Hij houdt er nu definitief
mee op. "lk vind het welletjes", zegt Bèr. "lk
heb dit altijd met veel plezier gedaan en ben
dankbaar dat ik die grote drapeau zolang heb
mogen dragen".

23 april
Eijsden-Visé na 156 jaar toe aan grenscorrectie
Volgens een tractaat uit 1843 vormt de thalweg
(het diepste punt) in de Maas de natuurlijke
grens tussen Eijsden en Visé, tussen Nederland
en België. Alleen: de thalweg toen was een
andere dan de huidige. De thalweg van toen ligt
nu niet overal meer in de Maas; die gaat nu ten
dele over land. Wie heeft het voor het zeggen op
die landstroken tussen de oude en de nieuwe
thalweg? Nederland of België? Eijsden of Visé?
ln de loop van anderhalve eeuw is er nogal wat
gebeurd met de Maas. Bochten zijn afgesneden,
oevers weggeslagen ofjuist aangespoeld, er is
grind gewonnen. "Daardoor zijn stukjes Belgisch
grondgebied officieel in ons land terecht
gekomen en andersom", zegt burgemeester
Cortenraad. ln 1961 hebben beide landen al
eens afgesproken de zaak te corrigeren. Zeven
jaar later heeft Rijkswaterstaat ook een voorstel
gedaan om de grens op de middellijn van de
rivier te leggen. Maar daar is vervolgens niets
mee gebeurd. Vorigjaar stelde Cortenraad
de gouverneur voor de thalweg opnieuw in te
meten. Ook lichtte hij de Kamercommissie van
Binnenlandse Zaken in over dit probleem. De
commissie heeft de gemeente Eijsden gevraagd
zo snel mogelijk alle relevante informatie op te
sturen.

18 mei
Politiepost Eijsden wordt matig bezocht
De politiepost op het station in Eijsden wordt
dagelijks door slechts twee tot vijf mensen
bezocht. Dat is relatief weinig, stelt de politie,
maar geen reden om de post te sluiten. De
openstelling is met name een tegemoetkoming
aan de gemeente Eijsden en haar inwoners. "We
willen mensen het gevoel geven dat we er zijn.
Het blijkt dat de meeste Eijsdenaren ook weten
dat we er zitten", zegt de politiewoordvoerder.
Het lage bezoekersaantal schrijft hij toe aan
de lage criminaliteit in de grensgemeente. De
personen die zich melden komen doorgaans
voor informatie of een aangifte.



21 mei
Plaatsing bekerfinale afscheidscadeau voor
Eljsdens trainersduo

li'ë. _...í-l _ _

Voor het eerst in zijn bestaan heeft Eijsden zich
geplaatst voor de finale van de districtsbeker.
Op eigen veld werd Groene Ster met 2-0
verslagen door treffers van Danny Volkers en
Eric Veugen. Het afscheidnemend trainersduo
Jean Beyers/Henry Sneepers krijgt daarmee
na een matig seizoen alsnog een mooi
afscheidscadeau. "Dit hadden we nog niet
meegemaakt bij Eijsden in de afgelopen tien
jaar," reageerden de twee na het in ontvangst
nemen van tientallen felicitaties. Het duo heeft
een aardige staat van dienst opgebouwd:
twee kampioenschappen en een handvol
periodetitels. Het winnen van de beker zou de
kroon op het werk zijn...
Op 30 mei werd in Hoensbroek de finale
gepeeld tegen Venlo. Tweemaal werd de
wedstrijd wegens onweer onderbroken. Na
een 2-2 eindstand werd er in de verlenging
niet gescoord. De twintigste penalty werd door
Venlo gemist en daarmee behaalde Eijsden de
districtsbeker, een waardig afscheidscadeau
voor de trainersjean Beyers en Henry Sneepers.

9juni

Het biljartteam C 5 libre van de Eijsdense
vereniging Krijt op Tijd (K.O.T.) heeft in mei
in Tilburg gespeeld in de finale landelijke
competitie van het Gewest Zuid-Nederland.
ln een spannende en enerverende wedstrijd
bestreden acht teams elkaar op het groene
laken. Met slechts enkele caramboles verschil
wist het team van K.O.T. zich zeker van de
overwinning en mocht het Zich Gewestelijk
Kampioen van Nederland noemen. Het
winnende team bestaat uit L. Haenen, j. Lebon,
R. Mertens en F. Peerboom. Het behalen van dit
kampioenschap geeft recht op deelname aan
het nationaal kampioenschap van de K.N.B.B. op
zondag 13juni in Nieuwegein.

29 juni
Mega doet Eijsden beeld van vliegende vogels
cadeau
Mega Limburg schenkt Eijsden een kunstwerk.
Het werk moet "De poort van Nederland langs
de A2" accentueren. Het ruim vijf meter hoge
beeld, vervaardigd door de Roermondse
kunstenaar Piet Schoenmakers, stelt een
groep uitvliegende vogels voor. Eijsden vindt
ze een geschikte symbolische voorstelling om
bij de grens neer te zetten. Mega Limburg
verlaat haar pand op Randwyck en zoekt een
geschikte bestemming voor het kunstwerk met
de vogels, dat sinds 1982 voor de deur van
het energiebedrijf staat. “Achterlaten voor de
nieuwe huurder vinden we vreemd en omdat
we meerdere kantoren gaan gebruiken is
meenemen geen optie", aldus de woordvoerder.
“Het lijkt ons aardig als het beeld in Limburg
blijft. Langs de snelweg in Eijsden is daarom een
mooie bestemming, mede omdat Eijsden naar
een mogelijkheid zoekt om de plek te verfraaien
waar talloze automobilisten Nederland verlaten
of binnenrijden."
Noot: enige jaren later is het kunstwerk verplaatst
naar de rotonde op de kruising Rijksweg /
Groenstraat (Pj).

16juH
Helft minder slachtofiers in verkeer Eijsden
ln Eijsden is het aantal verkeersslachtoffers
vorigjaar bijna gehalveerd. Raakten in 1997
nog eenendertig mensen betrokken bij een
ongeval, afgelopen jaar waren het er nog
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zestien. De opmerkelijke winst wordt door de
gemeente een optelsom van vier maatregelen
genoemd: aanleg van de rotonde in de
Groenstraat, aanpassing van de voorrangsregels
in de Breusterstraat en maatregelen op twee
plekken in Gronsveld in de Stationsstraat en de
Kampweg.

21 juli
Slopen? Kandelaberen heet dat

g meter hoge,
meer dan honderd jaar oude, majestueuze beuk
uit het Ursulinenpark teruggesnoeid tot een
bultige stomp van een meter of tien. "De boom
is gesloopt", zegt een omstander. “Dat noemen
we kandelaberen meneer," merktjos Kloth,
hoofd grondgebiedzaken van de gemeente
op, "als een soortjoodse kandelaar." Eerder
genomen maatregelen hebben de zieke beuk
niet kunnen redden en omdat het toch een
monumentale boom is, is kandelaberen een
goede manier de boom nog heel watjaren te
laten meegaan.

6 augustus
Superbeeld
Het was weer ontzettend leuk, de
Diepstraatfeesten van Eijsden. De opbrengst
van de braderie was zelfs dermate hoog dat
er een schenking kon worden gedaan aan
het Bejaarden- en Zorgcentrum De Bron:
een supergrootbeeld televisie. Een passend
geschenk voor de senioren in de gemeenschap
Eijsden, vindt de Stichting Diepstraatfeesten die
ditjaar het 25-jarig bestaan viert.

16 augustus
Blik en glas onder de grond
Het gemeentebestuur van Eijsden is van plan
op het Veldje een proef te nemen met drie
ondergrondse containers voor blik en glas.
Als na eenjaar blijkt dat zowel gemeente als
gebruikers te spreken zijn over de containers,
kan het experiment worden uitgebreid. lngraven
heeft een aantal voordelen: minder stank en
lawaai en het oogt netter. Nadelen zijn de
kosten, ongeveer het dubbele van gewone
containers. "Door samen te werken met andere
gemeenten kunnen echter kosten bespaard
worden," aldus een woordvoerder.

20 augustus
Eijsden heeft nieuwe pastoor

Bijna een jaar na het vertrek van pastoor
j. Verhoeven krijgt de parochie H. Martinus



Breust-Eijsden een nieuwe pastoor. Het is
W. van den Berg (33), nu nog kapelaan in het
Noord-Limburgse Horst. Van den Berg, geboren
in Heerlen, studeerde aan het seminarie te
Rolduc. Hij is in 1994 tot priester gewijd. Sinds
1996 is hij werkzaam als kapelaan in Horst. Op
zondag 24 oktober wordt hij geinstalleerd in
Breust Eijsden

11 september
Woningstop in kernen Eijsden
Alleen in de kernen Eijsden en Mesch kan
volgend jaar gebouwd worden volgens de
gemeente, omdat voor deze kernen het
door de provincie beschikbaar gestelde
bouwcontingent nog niet verbruikt is. Voor de
kern Eijsden staan 58 woningen gepland op
inbreidingslokaties. Deze worden in de periode
2000 tot en met 2002 gerealiseerd. Het college
wil de later geplande bouwcontingenten voor
Mesch naar voren halen. Onder meer wil zij in
het voormalige lagere-schoolgebouw aan de
Grijzegraaf, dat al jaren leeg staat en steeds
meer verkrot, huurappartementen voor
ouderen realiseren. ln Mesch bestaat vooral
behoefte aan zulke huisvesting.

12 oktober
Eijsdense kunst

ffcf'94e1f
Geen gebrek aan eigen kunst. ln het cultureel
centrum was dit weekeinde een selectie
kunstwerken te zien van twaalf plaatselijke
kunstenaars. Het ging om schilderijen, foto's en
keramiek. De kunstpresentatie werd gehouden
in het kader van het tienjarige bestaan van de
Eijsdense ondernemersvereniging.

15 oktober
Schee/uitbreiding Eijsden
Basisschool de Cramignon mag uitbreiden
met twee klaslokalen. Het schoolbestuur
is deze week akkoord gegaan met het
compromisvoorstel van de gemeente.
Aanvankelijk had men om vier lokalen gevraagd.
Directeur G. Keulen van De Cramignon venNacht
dat de school nog verder groeit. "Momenteel
hebben we 530 leerlingen. Eind dit schooljaar
venNachten we op bijna 570 kinderen uit te
komen. Omdat nu al twee groepen in een
noodlokaal in het gemeentehuis zitten, is
uitbreiding echt noodzakelijk. Temeer daar
vanaf volgend schooljaar de klassenverkleining
ingaat. Ook op de naast gelegen basisschool
Tangram is het ruimtegebrek nijpend. Vanaf
1 januari wordt zelfs een instroombeperking
ingevoerd. De door de gemeente toegezegde
uitbreiding meteen lokaal is voor de Tangram
te weinig en aanleiding om de vastgestelde
klassenverkleining niet door te voeren.

24 november
Wielervrienden 25 jaar

Een 'zilveren' racefiets siert de gevel van
La Meuse, het clublokaal van Toerclub De
Wielervrienden, die 25 jaar op weg is. Dertien
fietsers worden tijdens de jubileumviering in
december gehuldigd, omdat ze vanaf het begin
van de partij zijn.
Het begon allemaal in 1974 toen een groepje
fietsendejongens in café de Greune Mért
besloot in clubverband te gaan fietsen. Liefst 22
personen meldden zich meteen aan als lid. Met
haar vijftig leden is TC De Wielervrienden nu een
van de grotere toerclubs in Limburg.
Elke zondagmorgen komen de fietsers bij La
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Meuse samen voor hun wekelijkse clubrit.
Gereden Wordt in twee groepen: de A-groep en
de minder fanatieke B-groep. Hierdoor komt
ieder goed tot zijn sportieve recht. Groepsgewijs
worden er door de week nog trainingsritten
gehouden, om naast de zondagse ritjes deel
te kunnen nemen aan de toerversie van
wielerklassiekers als Luik-Bastenaken-Luik,
Amstel Goldrace, enz. Ook etappes van de Giro,
Tour of Vuelta worden niet geschuwd. Echter
plezier staat nadrukkelijk voorop volgens de
voorzitter van dejubilerende vereniging. En
plezier hebben ze niet alleen tijdens de tochten,
maar ook na afloop, als in het clublokaal nog
even bij een pintje wordt nagekaart.

24 november
Burgemeester herdenkt vermoorde man
Een moord komt niet zo gauw voor in Eijsden.
Dat de burgemeester aan het begin van de
raadsvergadering een vermoorde herdenkt
dus ook niet. Burgemeester F. Cortenraad
herinnerde gisteravond bij het begin van de
vergadering aan de zondagnacht vermoorde
plaatsgenoot B. Frijns. "De afgelopen dagen
overdenkend, wil ik mijn deernis uitspreken over
wat gebeurd is. Wat ook de achtergronden zijn,
ze doen niet ter zake. Het gaat om een mens van
vlees en bloed die in een bepaalde tijd van zijn
leven heeft gezocht naar geluk en die het in dit
aardse leven niet gevonden heeft".

29 december
Champagne voor deken
Emeritus deken C.j.R. Buschman is nu 73jaar.
Ondanks die hoge leeftijd blijft hij nog altijd
(belangeloos) actief voor de St. Pancratius-
parochie in Mesch. Hij verzorgt nog elke dag de
H. Mis en in de maanden mei en oktober het
rozenkransgebed. Met name in de afgelopen zes
jaar heeft hij volgens parochianen enorm veel
werk besteed aan de kerk. Onder andere is de
renovatie van het Godshuis voor een belangrijk
deel op zijn conto te schrijven. De verbouwingen
zijn op die manier in ieder geval betaalbaar
geweest. Derhalve wordt in de pastorie een fles
champagne bezorgd.

Voor deze kroniek werd dankbaar gebruikt
gemaakt van de collectie knipsels uit Dagblad
De Limburger en het Limburgs Dagblad van Nico
Duijkers uit Eijsden.
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