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Van de redactie
Verleden en heden zijn altijd met elkaar verbonden, ook al zieje dat niet altijd. Die verbinding is
nadrukkelijk aanwezig in dit nummer. We haken in op de actualiteit of geven een ontwikkeling in de
tijd weer.

Zo besteden we aandacht aan de tocht die
de sleepboot Anna maakte tijdens de Eerste
Wereldoorlog over de Maas van Visé naar
Eijsden. Op 5 december 1916 Werden zo 42
vluchtelingen uit België in veiligheid gebracht.
Ter herinnering aan deze reddingsactie en die
van de sleepboot Atlas V is in februarijl. een
informatiebord geplaatst aan het Bat. ln dit
nummer beschrijft Bert Schutte de tocht van de
Anna.

Een onuitputtelijke bron voor de lokale
geschiedschrijving is de handel. Winkels en
kleine bedrijven vestigen zich, verhuizen, bloeien
en verdwijnen weer. Dat is altijd zo geweest. We
pakken de draad weer op en beschrijven in de
reeks 'Het midden- en kleinbedrijf in Eijsden' vijf
zaken en een pand.

We brengen ook een eresaluut aan de begin
ditjaar gesneuvelde kastanjebomen langs de
Pisartlaan. De oude reuzen stonden er al in
1903 maar moesten het veld ruimen vanwege
de kastanjebloedingsziekte. Een geschiedenis in
beeld.

ln de reeks rfoppers van toen' is dit keer
zwemmer Winand Willigers aan de beurt. Hem
viel in de jaren '80 een ereplaats te beurt in The
Hall of Fame in de Verenigde Staten, maar hij en
zijn estafetteploeg misten op het nippertje de
Olympische Spelen van Seoul.

Nieuws uit oude kranten, de actualiteiten van
toen, laat bij uitstek de ontwikkeling in de tijd
zien. Een artikel in De Maasgouw uit 1890 was
aanleiding voor Eijsdens Verleden om eens
de geschiedenis van het gemeentewapen van
Eijsden op een rij te zetten. En in de Limburger
Koerier van 1903 lezen we onder andere hoe
druk de notaris het had.

ln dit nummer ontbreekt natuurlijk niet de vaste
rubriek 'Kal plat' met Eijsdense woorden die in
de vergetelheid dreigen te raken. En in 'Kent
u ze nog? zien we hoe harmonie enjonkheid
eerbetoon komen brengen bij een vijftigjarig
huwelijk in 1949. Wie weet, Was u erbij.

De redactie is op zoek naar mensen die veel
weten over de geschiedenis van Oost en
Maarland. Net zoals Mesch behoren die kernen
tot het werkgebied van Eijsdens Verleden. Wij
zouden graag aan de historie van dat gebied
meer aandacht besteden. Heeft u een suggestie
of een kant en klaar verhaal? Mail dan naar
luciageurts@gmail.com.

Lucia Geurts,
eindredacteur



De vlucht van de Anna

5 december 1916

Op 3 januari 1917 bracht de sleepboot Atlas V meer dan honderd mensen vanuit het door de
Duitsers bezette Luik veilig naar het Bat in Eijsden. Kort ervoor zette de sleepboot Anna een grote
groep personen vanuit Visé aan wal. Op 3 februari jl. onthulde wethouder Opreij van de gemeente
Eijsden-Margraten een informatiebord1 aan het Bat waarop deze heldhaftige gebeurtenissen uit
de Eerste Wereldoorlog herdacht worden. De tocht van de Atlas V is uitvoerig beschreven in Uit
Eijsdens Verleden 44.2 Die met de sleepboot Anna heeft minder aandacht gekregen mede omdat
de boot de kade van Eijsden niet haalde en vastliep in de wallekant net over de grens.

Het verhaal van de vlucht van de Anna is het
verhaal van de Duitse soldaatjoseph Zilliox. Ter
nagedachtenis aan zijn moed en heldendaad
werd in 2016 op initiatief van Marc Poelmans
uit Visé de jachthaven aldaar omgedoopt tot
Portjoseph Zilliox. De jachthaven was de plaats
vanwaar de Anna destijds vertrok.

Joseph Zilliox

Joseph Zilliox werd geboren op 28juni 1888 in
Offendorf, een klein stadje aan de Rijn in de
Elzas. Hij kwam uit een schippersfamilie. Na
de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 werd de
regio Elzas-Lotharingen geannexeerd door de
Duitsers. Dit betekende dat de inwoners een
Duits paspoort kregen. De meeste inwoners
uit die streek bleven echter Frans in hart en
nieren. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak
werd joseph Zilliox gemobiliseerd door het
Duitse leger. Hij diende bij de genietroepen van
de Feldkompanie van de tiende divisie van het
derde legerkorps en kwam terecht aan het front
bij Verdun. Daar maakte hij de gruwelen van
de oorlog van dichtbij mee. Elzassers schoten
op Elzassersjoseph zocht naar een uitweg: hij
besloot zichzelf te verminken, een gevaarlijke
exercitie orn meerdere redenen. Zelfmutilatie

Door Bert Schutte

joseph Zilliox in Duitse militaire kleding.

1 Een initiatiefvan Gemeente Eijsden-Margraten en Memorial Eijsden 1918-2018.
2 Uit Eijsdens Verleden, 1988, nr. 44, pag. 4 e.v.



werd als verraad gezien en kon leiden tot
standrechtelijke executie. De wond moest wel
ernstig genoeg zijn om ontslagen te kunnen
worden uit de dienstplicht. Bij een grote
venfvonding was de kans op ontsteking echter
groot en de behandeling van onstekingen was
voor de ontdekking van penicilline (1928) nog
erg primitief. Bij een aanval zagjoseph zijn kans
schoon. Op 14 november 1914 schreef hij aan
Zijn familie: "ik raakte op 3 november 's nachts
gewond by' een aanval die onze compagnie
bljina honderd man kostte. ik kwam weg met
een schot in de linkervoet, bracht de nacht door
in het bos en op 5 november kwam ik aan bij
het veidhospitaa/ in Straatsburg. "Daar werd hij
behandeld door een arts die ook uit de Elzas
kwam en zijn herstel zo lang mogelijk probeerde
te rekken. Uiteindelijk mocht hij naar huis om
verder te genezen.

Sa botage

Op een gegeven moment moestjoseph Zilliox
verschijnen voor de commissie die zijn toestand
moest evalueren. Hij werd weer geschikt
verklaard voor actieve dienst. Mede vanwege
zijn afkomst uit een schippersfamilie werd hij
geplaatst bij het Hafenamtin Luik. Al snel wist
hij het respect van zijn meerderen af te dwingen
door zijn kennis van de binnenscheepvaart. Het
kantoor werd geleid door een officier die van het
goede leven genoot en er vaak niet was. Alles
werd aanjoseph overgelaten en hij kreeg veel
vrijheid. Zo leerde hij al snel het stroomgebied
van de Maas kennen en maakte kennis met tal
van binnenschippers. joseph maakte vaak van
de gelegenheid gebruik om sabotagedaden
uit te voeren en het lukte hem altijd om het te
doen lijken als een ongeluk. Zo heeft hij een
keer een bijna-botsing geënsceneerd door
met zijn sleepboot frontaal op een boot van
een kapitein, die ook in het complot zat, af te
sturen. 0m een frontale botsing te voorkomen
liet hij de sleepboot vastlopen op het puin
dat in de Maas lag. ln de consternatie kon de
andere boot doorvaren en zodoende onder de
douanerechten uitkomen. De sleepboot van
joseph was een tijd buiten bedrijf in verband
met noodzakelijke reparaties.

jules Hentjens

Door zijn optreden wistjoseph het vertrouwen
van andere binnenvaartschippers te winnen,
ook dat vanjules Hentjens, een loods
en sleepbootkapitein. De twee raakten
bevriend en hun gesprekken werden steeds
vertrouwelijker.jules Hentjens was ook in dienst
van de Duitsers. Die hadden alle sleepboten
geconfisqueerd, maarjules wilde niet dat een
Duitser zijn sleepboot, de Atlas V, zou besturen.
Als kapitein kon hij de zaak saboteren net
zoalsjoseph Zilliox. Samen beraamden zij de
ontsnappingspogingen met de Anna en Atlas V.
Het zou niet eenvoudig worden want de Duitsers
hadden de grens met Nederland afgezet met
een elektrische draad waarop hoogspanning
stond. Ter hoogte van Lixhe was deze draad
over de Maas getrokken. Verder stonden
op beide oevers Duitse wachtposten en de
doorgang werd ook nog eens bemoeilijkt door
een houten bouwbrug die gebruikt werd voor
de aanleg van het spoorwegviaduct. Bovendien
was de Maas grillig. Zonder voldoende kennis
van waterstanden en getijden op de stroom en
van de wijzigingen die deze teweegbrachten
aan de sluizen, en zonder kennis van de locatie
van eilanden en ondiepe plaatsen in de rivier
was ontsnappen onmogelijk. Hentjens en Zilliox
wisselden deze informatie met elkaar uit.

Het spoorwegviaduct met bouwbrug.

Voorbereidingen voor de vlucht

Zilliox was niet de enige die weg wilde uit België.
Er waren veel jonge mannen die wilden vluchten
om via een omweg dienst te nemen in het
Belgische of Franse leger. Vrienden van Zilliox



en Hentjens werden in vertrouwen genomen
en belast met het rekruteren van vrijwilligers:
Jean Thoonart en politiecommissaris Lejeune,
beiden werkzaam in het verzet als ronselaars,
en een derde man, Paul de Pollignie. Uiteindelijk
werden er 42 man, onder wie twee vrouwen,
gerekruteerd. Het plan was, zich vóór de spertijd
van 19.00 uur in een café aan de Rue de Tongres
in Devant-le-Pont, een gehucht op de linker
Maasoever, te verzamelen om zich van daaruit
in te schepen op de Anna, die daar aangemeerd
lag. Bij het aanbreken van de ochtend zouden
zij de tocht naar Nederland wagen. De periode
december-januari was het meest geschikt
omdat de Maas dan vaak op zijn hoogst was.
Het vertrek werd uiteindelijk op 5 december
vastgesteldjules Hentjens kon niet mee omdat
zijn vrouw op het punt stond om te bevallen.

Het vertrek

Zoals gezegd verzamelden de vrijwilligers
zich in het café aan de Rue de Tongres. Aan
het eind van de middag kwam er een Duitse
ambtenaar binnen die verbaasd leek over het
aantal klanten, maar het café verliet zonder
alarm te slaan. Om zes uur sloot het café en
de caféhoudster maakte iets te eten voor de
42 mensen die zich verzameld hadden. En nu
maar wachten. De zoon van de caféhoudster
stond op wacht en waarschuwde op een
gegeven moment dat er een 'mof' aankwam.

De 'mof in kwestie wasjoseph Zilliox. Hij kwam
net terug van de Anna. Hij had de drie Duitse
bemanningsleden gevraagd om naar de Anna
te komen om gebriefd te worden over hun
opdracht van de volgende dag. Zij zouden
's ochtends om zes uur (het eind van de
spertijd) uitvaren om vlak voor de Nederlandse
grens grind aan boord te nemen.joseph had de
bemanningsleden dronken gevoerd met cognac.
Aan de laatste fles had hij een slaapmiddel
toegevoegd om er zeker van te zijn dat zij in
een roes zouden raken. Vooraf had hij samen
metjean Thoonart nog het peil van de Maas
gecontroleerd bij de sluis van Visé. Ze peilden
een diepte van 2.24 m, voldoende om de tocht
te wagen. De diepgang van de Anna was immers
1.90 m. 0m geen tijd te verliezen hadden ze
al een van de sluisdeuren (stroomopwaarts)
geopend. Zilliox had laadbakken van drie aken
vastgemaakt aan zijn sleepboot. Deze zouden
van dienst kunnen zijn om de passagiers aan
land te brengen in geval van problemen. Alles
was klaar voor vertrek. De vrijwilligers scheepten
zich in op de Anna, de trossen werden gelost en
de boot werd van de kant geduwd.

De vlucht

Alles leek goed te gaan totdat Paul de Pollignie
enjean Thoonart, die zich aan de voorzijde
van de boot bevonden, plots een schim zagen
opduiken aan de achterzijde van de boot.
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De sluiswachterswoning.



Eén van de beschonken bemanningsleden
was wakker geworden en wilde een luchtje
scheppen. De man leek enigszins verrast
omdat de boot niet meer afgemeerd lag. Zij
zouden immers pas om zes uur 's ochtends
vertrekken. Hij liep in de duisternis op De
Pollignie en Thoonart af, die ondertussen hun
pistolen getrokken hadden. Zilliox voorkwam
een incident door de Duitser op de grond te
werpen en zijn jas over zijn hoofd te trekken
om zijn kreten te smoren. Onder bedreiging
van een revolver werd de man gedwongen om
mee te werken. Het was een benarde situatie.
De andere twee bemanningsleden zouden ook
weldra ontwaken en daarom werd besloten hen
wakker te maken en onder bedreiging van de
revolvers ook te dwingen om mee te werken.
Zilliox beloofde dat hun levens gespaard
zouden worden als zij geen problemen zouden
maken. Eén van de vluchtelingen die de brander
bediende slaagde er niet in om de druk in
de ketel snel genoeg op te voeren. De Duitse
schipper werd door Zilliox gemaand om zijn post
in te nemen en voor voldoende druk te zorgen.
Hij gehoorzaamde zonder te protesteren.

flulmil ui l! "Illulqlllur fel klm!!
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De route die de Anna heeft afgelegd.

De organisatoren van de vlucht trokken de
grijze jassen van de Duitsers aan en voerden de
orders van Zilliox uit. Zilliox zelf stond aan het
roer. Bij de ingang van de sluis stuurde hij de
sleepboot te veel naar rechts maar een van de
laadbakken ving de klap op. Het trok weliswaar
de aandacht van de Duitse wachtposten
maar zij ondernamen verder niets. Toen het
waterpeil in de sluis in evenwicht was, werd de
stroomafwaartse sluisdeur geopend en kon
de Anna de Maas opvaren. De Anna passeerde
zonder problemen de brug bij Lixhe en was nu
vlakbij de grenspost en de elektrische kabel.
Op volle kracht en met volle snelheid doorbrak
de sleepboot om 6.27 uur de elektrische kabel
met een scherpe slag en in een regen van
vonken. Bij de doorbraak van de kabel had de
draad zich om de schroef geslingerd waardoor
het roer brak. De boot was onbestuurbaar
geworden maar de Anna bevond zich al in
Nederlandse wateren. De boot dreef af naar
de rechteroever en raakte vast in het slijk.
Zilliox kon het niet laten venNensingen naar de
Duitsers op de andere oever te schreeuwen:
'Vuile Pruisen, schiet me maar in mijn rug als
je durft! Vive la France'. De Duitsers durfden
niet te schieten omdat de vluchtelingen zich
al op Nederlands grondgebied bevonden. De
passagiers werden met de laadbakken naar de
kant gebracht en waren vrij. ln totaal werden
er 42 mensen aan wal gezet, jonge mannen
die zich bij het Belgische leger wilden voegen
en ontsnapte Franse gevangenen. De Duitse
bemanningsleden werden berecht en ter dood
veroordeeld, maar later vrijgesproken en naar
het front gestuurd. Zilliox en zijn Belgische
lotgenoten begaven zich naar Maastricht
waar hij zich aanbood bij het Franse consulaat
om dienst te doen in het Franse leger. Zijn
teleurstelling was groot toen hij te horen kreeg
dat hij beschouwd werd als Duitse deserteur en
niet in aanmerking kwam om dienst te doen in
het Franse leger. Hiervoor moest hij de Franse
nationaliteit hebben.



Zilliox als spion

Doelloos zwierf Zilliox rond in Maastricht totdat
hijjules Hentjens tegen het lijf liep. Hentjens
had in januari ook een geslaagde vlucht
uitgevoerd met de sleepboot Atlas V. Hentjens
bracht Zilliox in contact met de geallieerde
inlichtingendienst in Maastricht. Daar bood hij
zich aan als vrijwilliger om het spoorverkeer in
België nauwlettend in de gaten te houden. Zijn
kennis van het Duitse leger en van de Duitse taal
kwamen hierbij goed van pas. Hij keerde weer
terug naar België via een omweg door Duitsland
om de verplaatsing van de Duitse troepen aan
de verkeersknooppunten van Luik, Namen,
Charleroi en Brussel in de gaten te houden.
Voordat hij Maastricht verliet schreef hij aan Zijn
Vrouw: 'lk voel me gelukkiger dan ooit in deze
gebeurtenissen, want ik kan nu Wel duidelijk
stellen dat ik Fransman ben en dat mijn leven
aan Frankrijk toebehoort. lk kan niet zeggen
waarom ik Frankrijk zo liefheb en Duits/and zo
haat. Mijn haat voor Duitsland is groter dan mijn
liefde voor mijn eigen leven'.

Executie

Op 11 april 2017 werd joseph Zilliox verraden.
Hij probeerde nog te ontsnappen, vocht
wanhopig, maar werd tenslotte gewond
afgevoerd naar de gevangenis Saint-Leonard.
Hij moest heel wat martelingen ondergaan.
Volgens getuigenverklaringen werd hij veelvuldig
met stokken en stoelen geslagen tot hij Zijn
bewustzijn verloor. Op 6juli 1917 verscheen
Joseph Zilliox voor de Duitse krijgsraad in Luik.
Het verdict was op voorhand al duidelijk. Zilliox
werd tweemaal tot de doodstraf veroordeeld,
eenmaal voor desertie en eenmaal voor verraad.
Het recht op appel werd hem geweigerd.
Zilliox slaagde er nog in om een boodschap naar
buiten te smokkelen waarin hij schreef: lOp 6
juli 7917 ben ik tweemaal ter dood veroordeeld.

/kgeloof in Gods goedheid. Wat ik gedaan heb,
was voor de Elzas en voor Frankrijk, waaraan
ik zeergehecht ben. Daarom hoop ik dat God
me in zijn paradijs zal opnemen... ' De Duitse rs
twijfelden tussen twee mogelijke manieren
om Zilliox terecht te stellen: een openbare
onthoofding in Koblenz om de militairen uit
Elzas en Lotharingen de zin te ontnemen om zijn
voorbeeld te volgen, of hem, zoals gebruikelijk
was, door het vuurpeloton laten ombrengen in
de kazerne van de Chartreuse in Luik. De Duitse
overheid koos dit laatste. Op 22juli 1917 om
5.30 uur werdjoseph Zilliox gefusilleerd. Bij de
executie richtte Zilliox zijn geblindeerde ogen
naar de hemel en riep uit: jezus, vooru leefik,
jezus voor u sterf ik."

Eerherstel

Na de oorlog werd joseph Zilliox opgenomen in
de orde van het Franse leger, datzelfde leger dat
twee jaar eerder niets van hem moest hebben.
De motivatie klonk als volgt: 'ls afkomstig van
de Elzas, heeft zich volledig ten dienste gesteld
van Frankrijk. Een voorbeeld van zelfopoffering
en moed. Heeft steeds blijkgegeven van het
zuiverste patriottisme, is in handen gevallen
van de vijand en heeft eenieders bewondering
afgedwongen doorzijn energie en moed. ls
gestorven als held'. Algemeen Hoofdkwariter, 12
juli 1919 Maarschalk van Frankrijk, Commandant
van de Franse troepen in het Oosten, Petain.
Op 12januari 1920 vaardigde koning Albert l
een decreet uit waarbij joseph Zilliox postuum
werd gedecoreerd met het ridderkruis van de
Leopoldsorde. ln 1919 groeven de Belgen de
stoffelijke overschotten van joseph Zilliox op om
hem met gepaste eer opnieuw te begraven in
Zijn geboortedorp Offendorf. Zilliox kreeg van
de Belgische overheid bij die gelegenheid ook
het oorlogskruis met palm en van de Franse
regering postuum de onderscheiding als ridder
van het Legion d'honneur.
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http:/lwww.be|-memoria|.org/cities/|iege/vise/vise_port_]oseph_Z|LL|OX.htm

De passagiers van de Anna

Arnoldjean
Bia Werner
Bieuvelet Leopold
Bouchelloyen Henri
Brocal Alexandre
Broens Pere
Broens Guillaume
Collet
Colette Camille
Colettejoseph
Colleye Pierre
De Pollignie Paul
Denis Hubert
Dome Nicolas
Dossin Rene
Englebert
Fissette Pierre
Foxhalle Edouard
George Marcel
Gremmensjulien
Grevensjulien
Hendnk
Leonard Desire
Leonard Jean
Leonard Lambert
Ligot Arthur
Limbourg Laurent
Madamejungersj.
Moreau Edouard
Nagant (twee broers)
Oury Albert
Pirottin Dieudonne
Paulus
Serulier Eugène
Serulier Georges
Thawejoseph
Thoonartjean
Yerna Auguste
Yerna Edmond
Zillioxjoseph
Hendnk
Leonard Desire
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Kruisd agenprocessie
Het artikel 'Schavuiten en schelmen in het oude Mesch' in het vorige nummer van Uit Eijsdens
Verleden (pag. 31) is niet onopgemerkt gebleven.jacques Piters, Willy Gilissen en Lucien van den
Boorn reageerden naar aanleiding van de vraag aan het eind van het artikel: Trok er op maandag
1 mei 1837 een processie rond te Mesch? Allen wezen erop dat het hoogstwaarschijnlijk zou gaan
om een bidprocessie bij gelegenheid van de Kruisdagen (De Kruusdaog).

Deze Waren maandag, dinsdag en woensdag
voor Hemelvaart. Er Werden dan ommegangen
gehouden onder het zingen van de litanie van
alle heiligen en het bidden van smeekbeden
"om Gods ontferming afte smeken in alle
lichamelijke en geestelijke nood, in het
bijzonder zijn zegen te vragen over de vruchten
der aarde."1. Elke dag was er een andere
processieroute: van de akkers buiten de
dorpskern moesten er zoveel mogelijk gezegend
Worden.2

De Kruisdagen heten in het latijn roger/ones
(smeekbeden) of /itaniae minores (kleine
litanieën). Ze Werden onderscheiden van de
Grote Litanie op het feest van de heilige Marcus
(25 april). Ze Werden omstreeks 470 ingesteld
door bisschop Mamertus van Vienne in Zuid-
Frankrijk, dat toen herhaaldelijk door rampen
Werd geteisterd. Sinds de negende eeuw hield
men de processies ook in Rome maar pas
in de middeleeuwen Werden ze definitief in
het Romeinse kerkgebruik opgenomen. De
Nederlandse benaming Kruisdagen verwijst naar
het vroegere gebruik dat de priester een kruis in
de hand droeg.

Lucien van den Boorn schrijft: "Als kind heb
ik in dejaren '70 hieraan deelgenomen (beter
gezegd: moeten deelnemen). Vanuit de kerk
van Gronsveld werd 's morgens om 6.30 uur
vertrokken voor een processiegang die circa een
uur duurde. Iedere dag werd een andere route
gelopen. De processie werd voorafgegaan door
2 à 3 misdienaars met een kruis met daarachter
de biddende pastoor (in Gronsveld de deken
én kapelaan) en diens goedgelovige volgers. Als
inwoner van Eijsden heb ik geconstateerd dat in
de jaren '90 de kruisprocessies in de avonduren
werden gehouden. Vanwege te Weinig animo en
het tekort aan geestelijken zijn deze processies
rond de eeuwwisseling afgeschaft, ook in
Eijsden."

Willy Gilissen wijst op een uitzending van
Maas en Mergelland die gewijd is aan een
kruisprocessie in Margraten:
https://www.youtube.com/watch?v=XU-ul6sK4

1 Missaal. Latijns-Nederlandse uitgave van het volledige Missale Romanum met de wijzigingen volgens de jongste
decreten (1957). Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum

2 https://n|.wikipedia.org/wiki/Kruisdagen



Het midden- en kleinbedrijf in de gemeente Eijsden
Ruim eenjaar geleden verscheen in Uit Eijsdens Verleden het laatste artikel in de reeks Het
midden- en kleinbedrijf in de gemeente Eijsden. De werkgroep Commercie van Eijsdens
Verleden heeft sindsdien niet stil gezeten. Hierbij publiceren wij de korte geschiedenis van vijf
middenstandszaken die uit het straatbeeld verdwenen zijn en van een pand in de Diepstraat waar
in het verleden ook diverse bedrijven gehuisvest zijn geweest.
Eerdere artikelen over dit onderwerp staan in de nummers 130 (december 2013),
131 (april 2014), 134 (december 2014), 136 (oktober 2015), 138 (juni 2016), 139 (september 2016)
en 140-141 (december 2016).

Door Marie-Anne van der Cruljis-Gilissen

ljsverkoop jeanny Maas-Schurgers
M.L. Kingstraat 29

werd er een bankje en een tafel met snoep
klaargezet. Het was er dan altijd gezellig druk.
Op een avond laat belden verpleegkundigen van
het Groene Kruis aan. Zij wilden met ijslollys de
lippen van een ernstig zieke vochtig houden.
Mieps verleende 24-uurservice; het was haar
mooiste tijd. Er kwam eens een concurrent
uit België in de avonduren met een ijswagen
voorbij. De mensen dachten dat clit 'Mieps' was
en zij sprak hem daarop aan. Hij is niet meer
teruggekomen. Na de opening van het zwembad
kwamen er ook veel kinderen daarvandaan bij
haar ijs en snoep halen. Maar toen het zwembad
dit ook allemaal zelf ging verkopen was het met
de klandizie bij haar gedaan. ln 1994, toen ook
de mavo uit Eijsden weg was, stoptejeanny
Maas, alias Mieps, met de verkoop.

Mevrouwjeanny Maas-Schurgers begon in 1978
een ijs- en snoepwinkeltje in de M.L. Kingstraat,
schuin tegenover de mavoschool. De leerlingen
van de mavo kenden een ijsvrouwtje in
Gronsveld dat sprekend op mevrouw Maas leek
en die Mieps heette. Daarom werd mevrouw
Maas ook 'Mieps' genoemd. 'Mieps' verkocht
ook al ijs toen zij nog bij haar ouders in Heer
woonde. Toen ze naar Eijsden was verhuisd
begon ze met de ijsverkoop op de oprit van haar
woning aan de M.L. Kingstraat. Door het grote
aantal kinderen dat naar de mavo ging en bij
haar ijs kwam kopen werd het steeds drukker.
Haar garage werd een winkel met een uitgebreid
assortiment aan snoep, chips, blikjes drank en
tevens suikerpapier en toverballen voor 1 cent.
Als de winkel open was stond er als trekpleister

Kapperszaak Frans Stevens
Stationsstraat 24 (nu lr. Rocourstraat)

een Donald Duck buiten. Eén keer per maand
was er een filmvoorstelling in het mavogebouw
en 'Mieps' zorgde dan voor wafels. Met de Bronk

Sjefen Annie Stevens- Warnier en Frans en
Mia Stevens- Wolfs voor de kapperszaak in de
/r. Rocourstraat.
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Frans Stevens is geboren aan de
Wilhelminastraat 57. Zijn ouders waren Hubert
Stevens en Petronella Theunissen. Al jong Zat hij
in het kappersvak. Hij trouwde met Mia Wolfs
van de Steenberg in Mesch. Na Zijn huwelijk
opende Frans samen met zijn broer Sjef een
herenkapperszaak aan de Stationsstraat
nummer 57 (nu lr. Rocourstraat 3).

Hetgrote ongeluk. Foto EV2927 .

ln 1947 gebeurde er een vreselijk ongeluk voor
de kapperszaak van Stevens. Door een defect
aan de stuurinrichting reed een stoomwals de
kapsalon Stevens binnen. De heer Pinckaers
van het Withuis, diejuist naar buiten ging,
raakte zo ernstig gewond dat hij kwam te
overlijden. De kapsalon van de gebroeders
Stevens was zodanig beschadigd dat ze naar
de overkant verhuisden, rechts in het pand van
kruidenierszaak HetL Molentje van Huub Steijns,
Stationsstraat 24. Helaas stierf Frans vrij jong in
1953 op 29-jarige leeftijd. Hij liet twee kinderen
achter, Bitty en Gerrie. De zaak bleef nog
bestaan tot 1964, Waarna Sjef bij de Céramique
in Maastricht ging werken.

Bakkerij 'Het wapen van Eijsden'
Kerkstraat 12

Gerard Wolfs (geb. 19 oktober 1937) begon zijn
opleiding als banketbakker bij Patisserie Royal in
Wijck-Maastricht. Van 1950-1955 volgde hij naast
zijn werk twee keer per week een avondcursus
banketbakker en ging vervolgens voor drie
maanden naar een banketbakkersschool in
Groningen. Daar behaalde hij in 1959 zijn
diploma. Voordat hij een eigen zaak in Eijsden

begon, werkte hij enkelejaren in Aken bij een,
inmiddels verdwenen, patisserie tegenover
het operagebouw en daarna bij patisserie Paul
Schurgers in Sittard.

Banketbakkerij
Het Wapen van Eijsden

Kerkstraat 12
Tel. 04409-1565

Eysden

ln 1954 leerde hij Fien Schillings kennen en na
hun huwelijk in 1963 bouwden zij een woonhuis
met winkel en bakkerij in de Kerkstraat nummer
12. De feestelijke opening Was op 30 november
1963. Behalve een winkel Was er een lunchroom
annex ijssalon. Een gezellig zitje nodigde uit om
van een lekkere kop koffie met gebak of een
ijsje te genieten. Eijsden was er klaarblijkelijk
nog niet klaar voor want er werd maar weinig
gebruik van gemaakt. De lunchroom werd dan
ook bij de winkel getrokken en het assortiment
taarten en gebak Werd uitgebreid met brood,
wafels, bonbons enzovoort.
Met carnaval 1963 was Gerard prins bij
carnavalsvereniging de Druugsjliepers. Er werd
een grote carnavalswagen gebouwd: twee
herten met een slee, ontworpen doorjacques
Janssen. De buurman, Chretien Tossings,
plaatste toen een bord op de bouwplaats in de
Kerkstraat met het opschrift: Waar blijven onze
taartjes? Gerard en Fien kregen drie kinderen.
De oudste zoonjean-Pierre (geb. 16juni 1964)
heeft de bakkerij in 2002 overgenomen. ln 2015
werd de zaak beëindigd.

Schildersbedrijf P.H. Mertens
Wilhelminastraat 7

Piet Mertens (Petrus Hubertus, geb. 7 maart
1920) ging op vijftienjarige leeftijd Werken bij het
schildersbedrijfvan zijn oom Harry Kreemers
in de Wilhelminastraat, waar een verf- en



drogisterijwinkel was gevestigd. Op 7 december
1943 huwde Piet met Maria (Emaliajoséphina
Schroen, geb. 6 maart 1924 te Meerssen). Van
omstreeks 1950 tot en met 1959 werkte Piet
op de vergunning van mevrouw Lenaerts aan
de Vogelzang. Vervolgens werkte hij in Luik
bij de firma Charles Lebrun, totdat hij in 1968
zelfstandig ging werken aan de Breusterstraat
29a (tegenwoordigjean en Wies Prickaerts). De
woonkamer werd omgebouwd tot een winkel
in verf en behang. Het werd steeds drukker
in zijn bedrijf. ln 1970 kreeg hij de kans het
voormalige Rabobankgebouw te kopen aan de
Wilhelminastraat 5&7. Daar vestigde hij een
woning en winkel, genaamd Piet Mertens en Zn.

Vader en zoon Mertens. Foto UEV 600.

ln 1985 droeg hij het bedrijf over aan Zijn zoon
Theo (Theodoor Maria Franciska, geb. 23januari
1947), gehuwd met Margaretha (Anna Mathea,
geb. 14 april 1948 te Heer, overl. 16juni 1999).
De zaak kreeg de naam SchildenNerken Theo
Mertens, later V.O.F. Theo Mertens. lnjuni 2007
verkocht Theo zijn bedrijf aan Eddy Franssen.
Samen met zijn partner stond hij nog wel in de
winkel tot in juni 201 1. Zijn vriendin, Marlene
Kosse, zorgde bij speciale gelegenheden, zoals
Sint, Pasen en Bronk, voor een prachtige etalage
met zelfgemaakte poppen en versieringen.

Elektriciteitswinkel Bie Nelke
Wilhelminastraat 23

Antoon Wolfs huwde op 3 november 1905
Isabella Debougnoux en opende een
levensmiddelenzaak in de Wilhelminastraat
51. Later breidde hij zijn zaak uit met kleine
elektrische artikelen zoals lampen, zekeringen,
kabels en stekkers. Ze kregen een dochter
(Lucie) en drie zonen (Sjeng, Mathieu en Guus).
Alle drie gingen zij naar de ambachtsschool in
Maastricht en kozen voor het vak elektricien.
Sjeng, geboren in 1909, ging na zijn studie
werken bij Hubert Stevens, die in opdracht
van de gemeente de lantaarnpalen in het
dorp onderhield. ln 1935 huwde hij jeanne
Willems. Ze gingen op de TrichtenNeg wonen.
Mathieu, geboren in 1914, huwde Wies Sijen
op 23 november 1963. Guus, de jongste
zoon geboren in 1918, trouwde op 9 april
1947 met Marjet Willems. Zij gingen wonen
in de Prins Hendrikstraat 55. Daar openden

13
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de drie gebroeders Wolfs (ofwel Ne/ke
naar de moeder van Isabella Debougnoux,
Petronella) een winkel in radio's, verlichting en
elektriciteitsbenodigdheden. Ook legden Zij
elektriciteit aan in nieuwbouwwoningen en
bedrijven. ln 1956 werd begonnen met de
bebouwing van het Veldje. De gebroeders
Wolfs begonnen ook met bouwen aan de
Wilhelminastraat 23. De winkel en het
woonhuis werden geopend in mei 1956. Het
assortiment werd uitgebreid met wasmachines
en stofzuigers. Sjeng en Mathieu deden de
buitendienst, soms geassisteerd door Guus.
De winkel werd bestierd door Marjet en Guus.
Ook de zwart-wittelevisie kwam in de handel.
Het tv-toestel in de etalage vertoonde elke
avond een programma offilm en heel watjeugd
stond buiten te kijken. Een cinema in de straat
was groot nieuws want er waren maar weinig
bewoners die thuis een tv hadden. Harieke van
Toon bracht iedere morgen de krant rond en als
hij voor de winkel Wolfs in de Wilhelminastraat
stond haalde hij zijn zakhorloge tevoorschijn en
controleerde of het wel gelijk liep met de tijd op
de tv.

Van leerlooierij tot woonhuis
Diepstraat 28

Het statige pand Diepstraat 28 heeft een
boeiende geschiedenis. Het valt op door de
sierlijke gevelbepleistering met guirlandes
en bloemen boven ramen en deur. Deze stijl
(Lodewijk XVI) stamt uit de 18e of 19e eeuw.
Het pleisterwerk werd uitgevoerd door de firma
joseph Duchesne Travaux et ciment, Visé.
ln 1910 was hier de leerlooierij van H. van de
Wall gevestigd. Drie jaar later begon A. Piters
een drukkerij in dit pand. Hij nam de drukkerij
over van ene Schaepkens of Schaapkens.
Omstreeks 1920 verhuisde Piters met zijn
drukkerij naar de Schoolstraat. Het pand in de
Diepstraat werd verkocht aan de familie Eugene
Van der Wall, die het pand ombouwde tot een
bakkerij en winkel. ln 1975 nam zoon Celistein
het pand over van zijn vader. Zijn vrouw,
Petronella Maria Gerarda Bastiaens geb. 23
oktober 1939, begon er een pedicurezaak.

ln 2000 kocht de familie Bams het pand en
begon een grote verbouwing van bedrijfspand
naar woonhuis. Ze deden veel werkzaamheden
zelf en het was een flinke klus. Het duurde dan
ook vijfjaar voordat de verbouwing en renovatie
klaar was. De gevel is nog in de oude staat en
ook de oude bakoven bleef intact. De nieuwe
keuken werd eromheen gebouwd.



Kal plat!
Eijsdense woorden uit de vergeethoek - 4

Redactie: Marlies Haenen

Als kind was ik al geïnteresseerd in oude Eijsdense woorden. lk Zie me nog bij mijn oma, Liza van
Serväöske, zitten met een schriftje. Helaas ben ik het schriftje kwijtgeraakt, maar de passie is
gebleven. Nu krijg ik veel oude woorden via mijn moeder, Margrit van Bèr Haone. Maar ik vraag
ook mensen die ik ken om woorden. Meestal gebeurt dat heel spontaan, op een verjaardag, op
straat of in een Winkel. Helaas heb ik dan niet altijd iets bij me om de woorden op te schrijven.
Daarom een verzoek: als u nog oude woorden of gezegdes kent, schrijf ze dan op en stuur ze naar
stichting Eijsdens Verleden. lk Wil ook graag langskomen om het zelf te noteren of op te nemen. De
contactgegevens van Eijsdens Verleden staan op pagina 2 van deze uitgave.

Ondanks dat we de woorden en de betekenissen ervan controleren, zijn er de vorige keer toch nog
foutjes gemaakt: "d'n iezerewaeëg" is niet de spoorwegovergang maar de spoorweg. Ook kwam de
opmerking dat het niet de iezerewaeëgis maar de iezerenwaeëg. De meningen verschillen hierover.
En een "sjtaoveniezer" is natuurlijk een "pook".

Hieronder weer een selectie van Eijsdense woorden, aangeleverd doorjef Henquet en verfraaid met
een illustratie van Ludie Haenen.

bruje
buëkel kriete
de waas oppe blèèk druuge
(doeve) sjlaoëg
gèhle
haaw dich kedúk (keduk)
kefók (kefoek, kefok)
klatse kriege (op de batse)
koeek
kreje

kuërej/ krak
kúffel (kuffel)
'ne kúl (kul)
Lómelekriemer (loemelekriemer)

misjtum
moosjtum
nókele (noekele)
sjèègelsjtèèn
sjoor
sjtiegel
'ne sjtúts (sjtuts)
trúffel ke (truffelke)
zuëmere

gooien
huilen, brullen
de was drogen op de bleek (zonnige wei)
duiventil
kopen
blijf rustig
pit: Ich heb gèène kefok mie- Ik heb geen pit/energie meer
billenkoek
verstoppertje
sintels, uitgebrande kolen;
vroeger werden de kreje
gebruikt op de straat bij
gladheid of in de tuinen om
een pad aan te leggen.
geniepige dame
haar in knotje
een stok
handelaar in oude vodden en
oud ijzer
verharde binnenplaats
tuin met groente en/of bloemen
duimen
vlakke steen die je op het water gooide om te ketsen
regenbui
draaipoortje in de wei
nors persoon ( vrouw); paardenstaart
blik (van veger en blik)
bij elkaar sprokkelen/rapen; vroeger gingen de mensen meestal
vlak na een oogst zuëmere. Ze vonden dan altijd wat.
Bijvoorbeeld aardappelen of tarwe.
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Eresaluut aan de kastanjebomen
Met een kleine fotoreportage brengt Uit Eijsdens Verleden een eresaluut aan de kastanjebomen
in de Pisartlaan, de poortwachters van Eijsden. Ze moesten sneuvelen vanwege de
kasta njebloedingsziekte.

De Pisartlaan, de entree van Eijsden vanuit
Mariadorp en Mesch, was tot 5 januari van
ditjaar koninklijk. De dubbele rij volwassen
paardenkastanjes had allure en was
beeldbepalend. De hoge bomen heetten
als statige poortwachters de voorbijgangers
welkom. Hun bloeiende kaarsjes straalden in de
lente. Het bladerdak zorgde voor schaduw in de
zomer. De bomen gaven ook wel eens ergernis
als in de herfst hun kastanjes vielen. Het was
alsof ze er altijd geweest waren en nooit zouden
verdwijnen. Op 8 februari 2017 besloot het
college van burgemeester en wethouders alle
kastanjes te kappen. Onderzoek had uitgewezen
dat de bomen zozeer waren aangetast door
de kastanjebloedingsziekte dat ze een gevaar
zouden vormen voor de veiligheid.

Door Marie-Anne van a'er Cruijs-Gilissen en Lucia Geurts

Geurende lindes
Gelukkig komen er nieuwe bomen, die ook
zullen gaan zorgen voor statigheid en allure: 140
lindebomen, in dubbele rijen; zwarte lindes (tilia
europaea) langs het fietspad, zilverlindes (alfa
tomentosa) aan de kant van de rijweg. De linde
komt van oorsprong veel voor in deze contreien,
heeft een rijke bloei, een heerlijke geur en, zo
meldt de gemeente in een persbericht, "een
enorme aantrekkingskracht op bijen."

D'n Assewaëg
Van oorsprong was de Pisartlaan een privéweg
tussen de zinkwitfabriek en de rijksweg in
Mariadorp, de Klonie. ln de volksmond heette
hij D'n Assewaëg. Hij was nog niet geasfalteerd
maar verhard met sintels en verbrandingsresten
uit de ovens van de Zinkwit en was alleen
toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Na
de bouw van de Mariakerk in 1960 werden de
bomenrijen ingekort om de aanleg van het Onze
Lieve Vrouweplein te verwezenlijken.

Een ansichtkaart uit
1903 geeft een beeld
van dejonge aanplant
van de kastanjebomen.
Foto: M-A van der Cruijs. Nieuwe Lnnn



Bloeiende kastanjes, lente 1981.
Foto EV 1648.

Een Iaatste blik op hoe het was,
5januari 2018.
Foto: M-A van der Crurjs.

De Pisartlaan op 6 januari 2018.
Foto: M-A van der Cruüs.
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Toppers van toen
Winand Willigers

ln de rubriek Toppers van toen gaat UEV in gesprek met (oud-)Eijsdenaren die in het verleden
op sportief gebied bijzondere prestaties hebben geleverd. Na de voetbalprestaties van Giel
Haenen nemen We deze keer de zwemprestaties van Winand Willigers onder de loep. ln 1988
kwamen Winand en zijn estafettemakkers 0,08 seconde te kort om deel te mogen nemen aan de
Olympische Spelen in Seoul.

Voor de mensen die jou niet kennen: Wie is
Winand Willigers ?

"Winand Willigers is 53 jaar, geboren en getogen
in Eijsden. lk ben geboren in de Diepstraat, dus
'unnejong van de Greune Mert'. Momenteel
Woon ik in de Kerkstraat met mijn echtgenote en
vier kinderen."

De hele hoek Diepstraat-Kerkstraat is
behoorlijk Willigers gekleurd.

"Dat valt Wel mee. Niet alle leden van onze
familie Wonen in de Diepstraat of Kerkstraat.
Louis bijvoorbeeld Woont in de Wilhelminastraat
en ook anderen hebben een plek gevonden
buiten het geboortegebied. Een van mijn zussen
Woont zelfs in Denver, Amerika."

Hoe ben je met de zwemsport in aanraking
gekomen?

"Daar heeft het toeval een rol in gespeeld. We
vormden een redelijk sportief gezin en eigenlijk
wilde ik gaan voetballen. Toen ik een jaar of 6,
7 was, ben ik naar het voetbalveld gegaan en
heb daar eens rondgekeken. Er kwam een man
naar buiten die mij vroeg Wat ik kwam doen.
Toen ik vertelde dat ik bij de voetbalclub wilde,
zei hij dat ik nog tejong Was. jongetjes van die
leeftijd konden destijds nog niet voetballen
in clubverband, daar bestond nog geen
gestructureerde opleiding voor. lk moest dus
iets anders.

DoorJIo Debeßf'

ln die tijd Werd het zwembad gebouwd en er
Was een zwemclub uit Maastricht, MZ&PC, die
hier een soort dependance had en daar heb
ik mij toen aangemeld. Dus feitelijk ben ik in
de zwemsport terecht gekomen doordat ik te
jong Was om te voetballen. lk vond het heel
fijn dat die vereniging goed gestructureerd
Was. De Maastrichtse ZWem- en Poloclub Was
een prestatieve vereniging die bestuurlijk
en organisatorisch goed in elkaar zat. ln alle
leeftijdsklassen telden Wij ook landelijk vanaf
het begin mee."

Was het prestatie-element al vroeg
belangrijk voor jou?

"ja. Zoals gezegd, het Was een prestatieve club
Waarin ik terecht kwam, niet een recreatiegroep
Waarje een A- of B-diploma kon halen. Als je
erbij kwam, gingje om te Winnen. Vanaf het
eerste begin."

Een en ander gebeurde toen je een jaar of 6,
7 was. Had jij toen al een speciaal talent of
een sterke gedrevenheid?

“Dat Weet ik niet. lk kom uit een heel sportief,
competitief ingesteld gezin. Bij ons gold en
geldt de olympische gedachte: meedoen is
belangrijker dan Winnen. Dat is tot op zekere
hoogte Wel leuk, maar op enig moment Wil
je toch Winnen, de beste zijn. Iedereen die
bij ons een spelletje speelde, had maar één
doel: Winnen van de ander. Niet dat dat in
onze opvoeding zat, dat onze ouders daarop
hamerden, maar als Wij aan sport doen, willen
Wij ook een prestatie leveren, iets verbeteren.
Al is het maar op eigen niveau.



Bij het zwemmen, dat erg individualistisch
is, ben je altijd bezig met presteren, met het
verbeteren van je eigen prestaties. ln eerste
instantie met afstand, daarna met tijd en
uiteindelijk met plaats. ln die volgorde."

Winand Willigers (iinks) met zijn ploeggenoten.
Foto.' Winand Willigers.

MZ&PC heb je genoemd. Was dat de basis
en heeft je zwemontwikkeling zich ook bij
andere verenigingen voortgezet?

"MZ&PC was inderdaad de basis. Toen ik
een jaar of achttien was, ben ik voor vier en
een halfjaar naar Amerika gegaan en heb
daar voor een universiteit gezwommen.
Dat kwam als volgt. Door de trainingen in
de Maastrichtse zwembaden kwam ik in
contact met een Amerikaanse professor die
namens de Universiteit Maastricht samen met
Harm Kuipers (oud-schaatser en hoogleraar
bewegingswetenschappen) onderzoek deed. Die
professor was, ondanks zijn gevorderde leeftijd,
een heel goede zwemmer en trainde met ons
mee.

Op een gegeven moment stelde hij mij de vraag
of ik na het afronden van mijn opleiding (CIOS)
voor de universiteit in Amerika wilde gaan
zwemmen. Blijkbaar had hij de datum van mijn
diplomering in zijn agenda gezet, want ik was
nauwelijks geslaagd of de professor stuurde mij
een brief met het verzoek om naar Amerika te
komen. lk kreeg een full-scholarship. Dat hield
o.a. in dat ik een beurs kreeg en dat mijn hele
verblijf daar op alle gebied voor mij betaald
werd.

lk ben daarop ingegaan en heb viereneenhalf
jaar voor een universiteit gezwommen en
daarnaast een studie lichamelijke opvoeding en
bedrijfskunde kunnen doen. Dat was eigenlijk
een goede vervolgopleiding op het CIOS. De
combinatie zwemmen en studeren was heel
goed."

Een en ander heeft ook geleid tot goede
zwemprestaties?

"ja, maar ik ben altijd bij de Nederlandse
top geweest vanaf het moment dat ik met
zwemmen begon. Eerst op jonge leeftijd en later
bij de senioren presteerde ik goed. lk bevond mij
regelmatig op de derde, vierde plaats. ln zat ook
in de nationale ploeg en daarmee heb ik veel
interlands gezwommen. En toen deed zich de
mogelijkheid voor om naar Amerika te gaan."

\_b. 1'

Winand met coach Doc. David CostiiL Bai! State
University. Foto.' W. Wil/Igers.
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Werd de zwemsport daar anders beleefd en
benaderd dan in Nederland?

"je hebt daar een eigen competitie tussen
de universiteiten. Zwemmen in clubverband
gebeurde niet. |k kwam uit voor een universiteit
uit de regio Chicago en zwom dan wedstrijden
tegen andere universiteiten. Mijn prestaties
waren naar behoren."

Wat is het beste dat je gepresteerd hebt als
Nederlandse zwemmer?

"Bij de jeugd ben ik in 1980 Nederlands
kampioen geworden op de 200 m rugslag.
Dat is individueel de beste prestatie die ik
geleverd heb. |k ben daar nog steeds trots op.
De gemeente Eijsden heeft mij toen ook in het
zonnetje gezet; dat plakkaat heb ik nog altijd.

ln Amerika was een grote zwemwedstrijd, een
conference, en daar ben ik een paar keer als
beste uit de bus gekomen. Toen ik tien jaar uit
Amerika weg was, ben ik in de Hall ofFame
terecht gekomen. Daarin word je opgenomen
alsje een uitzonderlijke prestatie hebt geleverd.
ln een groot stadion komt dan een plakkaat te
hangen metjouw prestaties erop."

Wat was gedurende al jouw zwemjaren je
grootste plezier?

"Dat ik professioneel veel heb kunnen leren.
Doordat ik nu in de exploitatie zit van diverse
zwembaden heb ik feitelijk van mijn hobby
mijn beroep kunnen maken. Zwemmen op
hoog niveau en daarna anderen zwemslagen
aanleren, een organisatie opzetten en daarin
functioneren, ondernemer worden. Het geeft
mij veel plezier dat dat uiteindelijk voortkomt uit
de zwemsport. |k ben momenteel directeur van
het zwembad in Eijsden, een bad in Kerkrade en
ik heb in Born een organisatie overgenomen."

WIE" MSWIM GENJAN22 / 7:00 PMJAN21 J 2'00 P.M. JAN21 / NOON

Q eallstate e
Q ininois state univ... 1

` Ball State
igß'.' Butler lnvltational

f

Hall of Fame

CLASS: 1989

lNDUCTlON: 2000

Q Ball State

SPORT(S): Swimming & Diving

MBB
JAN 23 r 7.00 PM ET

Monday Night with _. Q Ball State
'Je kent state GHUIISE SPUHT

lWiliigers, Winand :l

Willigers was a member of the Czardtnals` men's swimming team from 1984-89. He was named the 1986-87 MAC Most Outstandtng Swimmer and
the 1988-89 MAC Sentor Swimmer ol the Year. Willigers was a four-time Ball State Most Valuable Swimmer and a seven-time MAC Champion He
still holds the school record for wins in a season (32 in 1988) end first-place tinishes in a career (76). Willigers is Ball State's record holder in the
200-yard freestyle (1:39.41) end 200 individual medley (1:50.76).



Kun je zeggen dat je maatschappelijk profijt
hebt vanwege je zwemerva ring?

"lnderdaad. lk heb heel veel facetten van het
zwemgebeuren mogen ervaren en dat is anno
2018 heel nuttig alsje directeur bent van drie
bedrijven. Werken ervaar ik niet als een last,
als een verplichting. Al opjonge leeftijd ben ik
ontelbare keren 'naar het zwembad gegaan' en
dat is nog steeds zo.”

Heeft het zwemvirus zich verspreid binnen je
eigen gezin?

"Zonder meer. Alsje ergens heel gedreven
mee bezig bent, neem jeje kinderen mee naar
de plek waar dat gebeurt. ln mijn geval dus
het zwembad. Niet dat ik daar druk op heb
uitgeoefend, het gaat op een natuurlijke manier.
lk heb mijn eigen kinderen ook niet zelf opgeleid
voor een diploma. Dat hebben ze elders
behaald."

je was een heel gedreven zwemmer, ben
je nu gedreven om het op anderen over te
brengen?

"ja, naast mijn Werk ben ik vijf keer per Week
actief om jonge kinderen de beginselen van het
zwemmen en het plezier in de zwemsport bij
te brengen. Dat varieert van het aanleren van
slagen, techniektraining, voorbereiding tot aan
deelname aan wedstrijden. Naast het fysieke
is ook het mentale deel daarbij belangrijk. Niet
opgeven, doorzetten, ambitieniveau zijn zaken
Waarje straks in het echte leven voordeel van
hebt als mens.

Ook probeer ik deze jonge kinderen voor te
houden dat zwemmen, of welke sport dan
ook, niet alleenzaligmakend is. School is zeer
belangrijk, dus moet er een goede balans
zijn tussen zwemmen en opleiding. Het leven
verandert. lk ben nu 53 en het is alweer heel
Wat jaren geleden dat ik "in de bak" lag. De
samenleving en normen en waarden zijn heel
anders geworden. Daar moet ook aandacht voor
zijn alsje metjongeren omgaat."

De zwemsport heeftje veel plezier
gebracht en je ervaart nu nog veel plezier
bij overdracht op anderen. Heb je ook
teleurstelling(en) ervaren in je sport?

“lk zat in 1988 in Amerika en zou me
daar voorbereiden op de nationale
selectiewedstrijden voor de Olympische
Spelen van Seoul. lk Was inmiddels 24jaar en
Wie droomt er nou niet van de Olympische
Spelen? Helaas pakte het anders uit. Met de
estafetteploeg op de 4 x 200 m vrij kwamen we
0,08 seconde tekort voor plaatsing. Dat was een
bittere teleurstelling.

Mijn prestaties in de voorbereiding in Amerika
Waren zodanig dat de Olympische Spelen
haalbaar Waren. Maar eenmaal terug in
Nederland met de omschakeling kwam ervoor
mij en mijn drie teamgenoten net niet uit wat we
hoopten en verwachtten. Acht honderdste van
een seconde hield ons uit Seoull"

Hoe ga je met zo'n enorme teleurstelling om?

"ln mijn familie zijn We heel gedreven, maar
We kunnen gelukkig ook goed relativeren.
Zwemmen Was voor mij heel belangrijk, maar
toch ook niet alles. Gelukkig konden pap
en mam ook op dat punt relativeren en mij
duidelijk maken dat een zwemprestatie niet het
enige of het allerbelangrijkste in het leven is.
lk ben op trainingen geweest met toppers als
Annemarie Verstappen die hun opleiding eraan
gaven om alles op de sport te zetten. Met de
nuchtere steun van mijn ouders is zoiets nooit
bij mij opgekomen.

Zwemmen, leren, familie, daar moet een gezond
samenspel in zijn. Dat vormde bij ons thuis ook
de basis van het gezinsleven."

Stond in het gezin Willigers alles in het teken
van de zwemcarrière van Winand?

"Nee, daar Was ons gezin (gelukkig) veel te
nuchter voor. Iedereen is hetzelfde en wordt
hetzelfde gewaardeerd. lk werd heel erg
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verwend, in die zin dat er goed voor me gezorgd
werd. Mijn spullen lagen klaar en aangepast
aan mijn trainingstijden zorgde mam voor mijn
eten. lk ben echter nooit als aankomende ster
behandeld.

ln 1970 deed ik mee aan de
clubkampioenschappen en won. Vol trots
ontving ik een vaantje en liet het aan pa Zien.
Heel nuchter zei hij: "De zwemloopbaan is
als een ladder. Als clubkampioen sta je op
de eerste tree. Dan komen de Limburgse
kampioenschappen, Nederlandse titelstrijd,
Europese kampioenschappen en dan pas komt
het wereldniveau. Het is een lange weg."

Hebben je ouders een sportieve achtergrond?

"Eigenlijk niet. Alhoewel, mam (Wies van Nandus
Partouns) heeft me wel eens verteld dat ze in
Maastricht gezwommen heeft. En pa (Ludo van
de Snijder) heeft ooit geprobeerd een topper te
worden bij SCG. We waren thuis altijd met sport
bezig. Mijn ouders waren ondersteunend, niet
dwingend. Pap ging altijd met ons voetballen op
het Veldje. We hebben eens meegedaan aan een
estafetteloop georganiseerd door het Limburgs
Dagblad; we keken samen; er was altijd sport
bij ons. En sport is nu nog altijd de essentie van
wat ik doe in het leven. Of het nu recreatieve of
prestatieve sport betreft, ik sta er nog middenin.

Mag ik zeggen dat sport altijd belangrijk is
(geweest) bij de familie Willigers. Maar op
een gezonde, niet overdreven manier.

"Heel zeker. Sporten is ook belangrijk. Welke
sportje bedrijft, maakt niks uit. lk ben gaan
zwemmen. Een broer loopt marathons als
een hert. Een ander was geen onverdienstelijk
voetballer. Een neefje (Laurent Bams) houdt
zich bezig met het triatlongebeuren en heeft
mijn voorbeeld gevolgd. Hij studeert en sport
momenteel in Amerika. Maar zoals gezegd:
het bedrijven van sport en presteren wordt
en werd altijd gerelativeerd. Dat hebben pap
en mam ons van jongs af aan meegegeven.
Iedereen wordt gewaardeerd als mens en wordt
niet op een hoger trapje gezet vanwege een
sportprestatie."

Had jij in de toptijd een voorbeeld, een idool
in de zwemsport?

'Wat is een idool? We vormden hier een relatief
kleine zwemclub en regionaal en nationaal was
het niveau niet zo hoog als tegenwoordig. lk
had geen Pieter van den Hoogenband of Marcel
Wouda als voorbeeld. Wat wel bijzonder was,
was dat de Amerikaan Mark Spitz in 1972 maar
liefst zeven gouden medailles won.

Mijn trainer in Amerika baseerde zich sterk op
de uitgangspunten van Doc Counsilman, iemand
die uitging van de biomechanica. Counsilman
was de trainer van Mark Spitz en op een van
de universiteiten heb ik deze man mogen
ontmoeten. Een bijzondere ervaring.

Zelf heb ik de professionele begeleiding
van een professor mogen ervaren. Vierjaar
lang ben ik als lid van het universiteitsteam
binnenste buiten gekeerd. Het aantal testen was
onuitputtelijk. De resultaten daarvan werden
omgezet in trainingsmethodieken."



Was je in die tijd prof of amateur?

"De begeleiding was super professioneel.
Maar ook op het CIOS kreeg ik al steun van
een docent die later een autoriteit Werd en
meerdere topcoaches voor de zwemsport heeft
afgeleverd. Opleiding, begeleiding, training, alles
Werd door de universiteit perfect gefaciliteerd,
maar van geld was geen sprake. lk verdiende
niks met de zwemsport."

Heb jij gemerkt dat je een voorbeeld voor
anderen was?

"Dat Weet ik niet. lk heb nooit kinderen met mijn
naam op een t-shirt of trainingspak zien lopen.
Wel zijn er nogal Wat kinderen uit onze familie
in de zwemsport terecht gekomen. Misschien
heb ik meer een voorbeeldfunctie gehad dan
een sterrenrol. Door gewoon te doen en hard te
werken kun je ook wat bereiken."

Vroeger was alles beter?

"Nee hoor, dat is niet zo. Op topsportniveau zijn
voortdurend nieuwe en goede ontwikkelingen.
Op het gebied van begeleiding, training,
materiaal, voeding, mentale begeleiding en
noem maar op. Vroeger kwamje na de training
metje wollen zwembroekje thuis en atje wat de
pot schafte. Nu wordt er gelet op koolhydraten
en nog veel meer zaken die met de combinatie
voeding en sporten te maken hebben. Nee,
vroeger was het echt niet allemaal beter."

Hoe volgje de zwemsport anno 2018?

“lk ben verbonden aan de Zwemclub Eijsden
Waar ik vijf keer per week trainingen verzorg.
Daarnaast begeleid ik kinderen bij de
Wedstrijden, ook op provinciaal en nationaal
niveau. Doordat ik op deze manier nog in de
sport actief ben, volg ik uiteraard de zwemsport.
Daarnaast heb ik zeer regelmatig contact met
Laurent in Alabama in Amerika. Hij traint daar
op hoog niveau en door dit contact via facebook
zie ik ook nog eens regelmatig oud-collega's en
oud-trainers.
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Het nieuwe gemeentewapen van Eijsden uit 1890
Op 5 februari 1890 verleende koning Willem lll aan het gemeentebestuur van Eijsden toestemming
om het oude schepenzegel, dat vroeger in gebruik was geweest, te mogen gebruiken als
gemeentewapen en stempel. Guy Piters, medewerker van de stichting Eijsdens Verleden, las dit
bericht in De Maasgouw van 25januari 1890 (pag. 4).

Het oude schepenzegel
Het verzoek aan de koning voor hergebruik
van het oude zegel kwam van Burgemeester
j.J.B. Dubois en gemeentesecretaris Lemaire
op 1 mei 1889. Zowel in de aanvraag als in de
koninklijke machtiging wordt het schepenzegel
als volgt omschreven: "Een schild van Zilver,
beladen met een getakt Bourgondisch kruis
van keel, vergezeld boven van het ten halven
lijve uitkomende beeld van de H. Christina van
goud, met gelaat en handen van natuurlijke
kleur en nimbus van goud, houdende in de
opgeheven rechterhand eene slang van sinopel
en in de opgeheven linkerhand een bundel van
drie pijlen van sabel, links en beneden van een
zesbladige roos van keel, rechts van een van
goud gekroonden leeuw van keel, houdend
in den rechterklauw een opgeheven zwaard
van goud en in den linker een bundel pijlen
van hetzelfde, het geheel omgeven door het
ra ndschrift "Gemeentebestuur van Eijsden".

Christina is de patroonheilige van Eijsden.
De leeuw is de Generaliteitsleeuw van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
De bloemen herinneren aan de eerste heren
van Eijsden. Het rode, getakte Bourgondisch
kruis kwam al voor op het oudst bekende
zegel uit 1571 en ook op een aantal
grensstenen rondom het gebied van de "vrije
rijksheerlijkheid" Eijsden. Het verwijst naar de
periode dat Eijsden bezit was van de hertogen
van Bourgondië. Het oorspronkelijke zegel was
enigszins anders en had een onderschrift in
het Latijn: "Slgi//um novumjustitiae de Eijsden
stu/pt. anno 777 ”

Waarom een nieuw wapen?
Uit het bericht in De Maasgouw ("medegedeeld
doorjos. Habets") wordt ook duidelijk waarom
het gemeentebestuur het oude schepenzegel
wil instellen als gemeentewapen en stempel.
"Wij veroorloven ons te bemerken, dat de
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tegenwoordige gemeente Eysden niet geheel
en al beantwoordt aan de oude Schepenbank
van dien naam", zo schrijft burgemeester
Dubois. En hij vervolgt met een korte
geschiedenis van Eysden. "Eysden bestond vóór
de Fransche Revolutie uit eene heerlijkheid,
behoord hebbende aan de adelijke familiën
Huyn van Amstenrade, De la Margelle, Van
Hoensbroeck en De Geloes. Deze plaats
stond achtereenvolgens onder Bourgondisch,
Spaansch en sedert 1662 Staatsch gebied.
Een gedeelte dezer gemeente ging bij Koninklijk
besluit van 6 Maart 1828 verloren doordien
St. Geertruide of Eysden op den Berg, daarvan
gescheiden en tot zelfstandige gemeente
ingericht werd. Daarentegen verkreeg de
gemeente Eysden een aanwas door de inlijving
der gemeente Oost, die in voortijd eene
afzonderlijke heerlijkheid en schepenbank is
geweest en achtereenvolgens aan de adelijke
familiën Van Holzet genaamd Oost, Van den
Bergh de Trip, Van Hoensbroeck en De Geloes
heeft behoord.
Verder bemerken wij, dat toen ook de gemeente
Breust bij Eysden werd ingelijfd; deze plaats
lag in voortijden op Duitsch gebied en werd
als vrije heerlijkheid bezeten door het kapittel
van de St. Martinus te Luik, dat er dejustitie
uitoefende." Verder noemt Dubois nog "eenige
kleine eilanden afl<omstig van de Belgische
gemeente Lixhe (Liech) en Lanaye (Terneije)" die

aan Eijsden waren toebedeeld.
Om nu een wapen te maken waarin al die
gebiedsveranderingen tot uitdrukking zouden
komen, zou volgens Dubois te ver voeren
en daarom wilde het gemeentebestuur het
oude schepenzegel van Eijsden voor de hele
agglomeratie gaan gebruiken. Tot slot vraagt
de burgervader nog ontheffing van de belasting
op wapens "om reden dat de bevolking der
gemeente geen 5000 zielen bedraagt." Die
ontheffing wordt ook door Willem lll verleend.

Het tweede wapen
Het oude wapen heeft bestaan tot de fusie
van Eijsden en Gronsveld. Toen werd een
nieuw wapen ontworpen en op 16juli 1983
aan de gemeente Eijsden toegekend. Hierin
waren elementen uit het wapen van Gronsveld
opgenomen. Het Bourgondische kruis was
verdwenen, evenals St. Christina. Voor de
leeuw was een dubbelkoppige adelaar in de
plaats gekomen met daarin een schild met drie
rode bollen. Deze bollen komen voor op de
hermelijnen mantel van St. Maarten op het oude
wapen van Gronsveld.

Het wapen uit 1983 kwam als gemeentewapen
te vervallen op 1 januari 2011,toen Eijsden
en Margraten samen een nieuwe gemeente
vormden. Het mag overigens wel als
dorpswapen gebruikt worden.

Tï I...ï ï ï...'t_rï
Het tweede wapen uit 1983. Het wapen van Eijsden-Margraten.
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Kent u ze nog?

Vijftigjarig huwelijk
Clémentjoseph Theunissen & Marie Catharina Geurten 1899-1949

Niet lang voor zijn dood stelde Pierre Theunissen ons deze foto's ter beschikking. Hij schreef de korte
tekst en vroeg ons ze te plaatsen in de rubriek Kent u ze nog? Dat doen we heel graag en zeggen
postuum: dankje, Pierre.

De foto's geven een beeld van de gouden bruiloft van Clément Theunissen en Marie Geurten te
Laag-Caestert in 1949, vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Clément was postbode, fabrieksarbeider en tubaspeler bij Sainte Cécile. Zijn vrouw leed aan de gich
(jicht) en was bedlegerig. Daarom staat zij niet op deze foto's van de huldiging van harmonie
Ste. Cécile en dejonkheid van Caestert.

jonkheid en harmonie Ste. Cécile onderweg naar het feestadres (EV10595).



1"' u.

Fêteren door dejonkheid van Caestent (EV10597).
Op de foto: 1) Dochter Marie Theunissen; 2) Clément Theunissen; 3) Willy Smeets (v. d. Muggenhof-Schans),I
4) Sjirra (Gerard) Richelle; 5) Alphons Smeets; 6) Guillaume Theunissen; 7) Henri Taeymans;
8) Elise Taeymans-Reinljiens; 9) Pierre Wolfs (Pieterke); 10)]0 Theunissen (kleinzoon);
H) Twan Hofman; 12) Bèr Wolfs (van Reneerke); 13) To Hofman.
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LIMBURG ER KOERIER 1903 (Vervolg)

Een bloemlezing van wedervvaardigheden, nuttige mededelingen en luchtige niemendalletjes
uit de Limburger Koerier, samengesteld door Bèr Pachen. De laatste aflevering verscheen in
uEv nr. 143, pag. 28 e.v.

De notaris heeft het druk
De notaris vervulde in de dorpen een spilfunctie. Hij werd betrokken bij allerlei zaken
en ook in veel hande/saangelegenheden, zoals openbare verkopen. Dat blijkt wel uit de
Volgende reeks advertenties. Het is slechts een kleine selectie.

Het woonhuis van notaris Arno/d in 1900 aan
de Langstraat (nu Wilhelminastraat).
Foto EV 8473.

Notaris Arnold te Eysden, Zal Donderdag
8januari 1903, 's voormiddags 11 ure, ter
herberge van den heer A. Spauwen, aan het
station te Eysden, ten verzoeke van den heer
P. Fisette te Smeermaas, publiek verkoopen:
30 volgaande zeugen (echt Polechina ras). Op
crediet mits bekendheid of borgstelling.
(LK. Zaterdag 3januari 7903)

Notaris Arnold te Eysden zal Donderdag
15 Januari 1903 ten verzoeke van Den
Hooggeboren Heer R. Graaf de Geloes te
Eysden, ter plaatse verkoopen 30 schoone
en zuivere esschen en eiken, wassende in
het bosch onder de heide, aan den weg van
Eysden naar St. Geertruid, zeer gemakkelijk te
vervoeren. Vergadering ter herberge van Henri
Nelissen aldaar. Op crediet mits bekendheid en
borgstelling.
(LK. Zaterdag 3januari 7903)

Notaris Arnold te Eijsden zal Maandag 19
Januari 1903, des middags 12 ure, ter herberge
van den heer P. Wolfs aan de Breusterstraat
te Eysden verkoopen: 6 volgaande koeien
en mauskoeien, 12 volgaande zeugen, 20
scheutelingen, 2000 kilog. roggestroo en
600 kilog. blauw platte plantaardappelen. Op
crediet mits bekendheid of borgstelling.
(LK. Zaterdag 7 0januari 7903)

Voorloopig bericht. De belangrijke openbare
verkooping van paarden, hoornvee, varkens,
akkergereedschappen enz. ten verzoeke
en ten huize van den heer F. Cuypers te Oost
(Eijsden) zal plaats hebben op 9 en 10 Maart
1903. Arnold, notaris.
(LK. Zaterdag 3januari 7903)

LA MAISON BLANCHE, le

Het café-restaurant La Maison Blanche van
de weduwe Aerts-Brouwers aan het Withuis,
toestand 1903. De weduwe Aerts overleed in
7910. De exploitatie werd voortgezet door haar
ongehuwde dochter Maria Catharina (7868
- 7957). Omstreeks 7970 werd een gedeelte van
hetpand door brandgetroffen en in 7972 in
moderne st/jl herbouwd. Foto EV 6873.



Notaris Arnold te Eysden zal Woensdag 14
Januari 1903, des middags 12 ure, ter herberge
van Mej. Wed. Aarts aan het Withuis te Eysden,
ten verzoeke van den heer Henri Spits en zuster
te 's-Gravenvoeren verkoopen: 50 koopen
schalen, 50 koopen planken en richel van
alle afmetingen, bestaande in eiken, esschen,
olmen en canadassen, zeer geschikt voor
timmenfverk enz. 50 koopen brandhout, 20
varkenstroggen, 1000 schansen en 20 nieuwe
kruiwagens. Onmiddellijk daarna ten verzoeke
van genoemde Mej. Wed. Aarts:1 merrieveulen
van 3 maanden, 1 volgaande zoog, 10
scheutelingen, 1 brabantsche ploeg en 1 egge.
Op crediet mits bekendheid of borgstelling.
(LK. Zaterdag 3januari 7903)

Het hotel-café-restaurant na de herbouw van
7912. De foto geeft een beeld van de situatie in
circa 7960. De exploitant is dan de familie Sjeng
enjeanne Crousen-Graeven. Het witte huis
rechts, metgevelsteen uit 7735, is een gedeelte
van het voormalige tolhuis. Foto EV 7390.

Notaris Arnold te Eijsden. Openbare Verkooping
van Bosschen en een weiland op Woensdag 18
Maart 1903, des middags 12 ure, ter herberge
van Mej. Weduwe Henquet aan het Station
te Eijsden 1, het schoone bosch genaamd
"Eijsderbosch" gelegen onder de Heide in de
onmiddellijke nabijheid van den weg van Eijsden
naar St. Geertruid, groot 7 hectaren, 29 aren 10
centiaren. 2, Een weiland aan de Boonsteeg te
Libeek 59 aren 20 centiaren. Nadere inlichtingen
geeft voornoemde Notaris.

Notaris Arnold te Eijsden, zal Dinsdag den 31
Maart 1903, den nam. om 1 uur ter herberge
van den heer P. Viegen te Oost-Eysden
verkoopen: Zes gekalfde & vier mauskoeien,
5 volgaande zeugen en 6 scheutelingen,
25 koopen mest, 40.000 kg. roggestroo,
5000 kg. haverstroo, 2000 kg. grashooi,
300 kg. zaadhaver, 500 kg. zaadwikken en
boonen, 2000 kg. plantaardappelen, 3000
kg. kookaardappelen, wanmolen, eenige
huismeubelen enz. op crediet mits bekendheid
of borgstelling.
(L.K. Zaterdag 14 Maart 7903)

Notaris Arnold te Eijsden, zal Maandag 30 Maart
1903, des namiddags om 1 ure ter herberge van
den heer W.j. Wolfs-Bovy te Breust-Eysden, ten
verzoeke der kinderen H. Paquay verkoopen:
Gemeente Eijsden, 1 een woonhuis met stal en
tuin, gelegen aan de Breusterstraat, groot 3 aren
15 centiaren, sectie D nos. 2259, 1298 en 1299,
reinende den heerjac.jeukens en de dames
Ursulinen. 2 Een bouwland aan de Voerstraat
groot 24 aren 30 centiaren sectie D nommer 416
reinende mej. B. Haenen en C. Houbiers en den
heer L. Gielen. 3 Een bouwland in Beesepool,
nabij de Voerstraat, groot 15 aren, sectie D
nommer 1077, reinende de heeren A. Houbiers,
F. Lousberg en G. Graven. Nadere inlichtingen
geeft voornoemde notaris.
(L.K. Zaterdag37 Maart 7903)

Noot: Het woonhuis van de kinderen H.
Paquay stond aan de Breusterstraat, rechts
naast de oprit naar het Ursulinenkloosten
Het pand werd door de zusters Ursulinen
aangekocht en rond 7970 afgebroken.

Notaris Arnold te Eijsden, zal Dinsdag 5 Mei1903,
des nam. 2 ure, ter herberge van den heer N.
janssen te Oost gemeente Eijsden ten verzoeke
van den heer P. Pleumeekers en kinderen, in
het openbaar verkoopen: Gemeente Eijsden.
1 Twee woonhuizen met schuren, stallingen,
erven, tuinen en boomgaarden te Oost, in pacht
bij de heeren Christiaan enjoseph Pleumeekers,
samen 52 aren 70 cent. Sectie A nos. 979, 980,
1309 en 1310. Deze goederen worden in 2 loten
en in massa geveild. Door de koopers kunnen
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gehuurde boomgaarden en bouwlanden
worden overgenomen. 2 Een hooiland in
Oosterdrieschen, 2 aren 90 cent. Sectie A
no. 813, reinende de kerk van Gronsveld en
de Algemene armen van Maastricht. Nadere
inlichtingen geeft voornoemde Notaris.
(LK Zaterdag 7 8April 7903)

Van begin tot eind
Wie nauwgezet de krant las kon volgen hoe een aangekondigd evenement zich
ontwikkelde en afliep. Bijvoorbeeld de deelname van de zangveren/ging Vriendenkring
Oost aan een concours in Luik.

Vriendenkring Oost
EYSDEN, 20 Maart. Met genoegen vernemen
we, dat onze wakkere zangvereeniging
"Vriendenkring" van Oost-Maarland besloten
heeft, deel te nemen aan het a.s. groot
zangconcours te Luik. We kunnen niet anders
dan dit besluit van harte toejuichen, en den
wensch erbij voegen, dat zij de eer van Limburgs
zuidelijkste gemeente hoog mogen houden.

EYSDEN, Naar men ons mededeelt zal de
Zangvereeniging Vriendenkring van Oost-Eysden
hare stukken voor den a.s. Zangwedstrijd te
Luik uitvoeren in de Salle de Fontainebleau Rue
Sainte Marguerite te 2 ure precies op Zondag 7
Juni.
(LK Maandag4 Mei 7903)

Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen.
Ter gelegenheid van den Zangwedstrijd te Luik
loopt in den nacht van Zondag 14 op Maandag
15juni a.s. onderstaande extra trein van Luik
naar Maastricht: Luik vertrek 1 uur s'nachts, Visé

vertrek 1.34 uur s'nachts, Eysden vertrek 1.40
s'nachts, Maastricht aankomst 2.03 uur. Op deze
trein zijn alle plaatsbewijzen geldig als op de
gewone trein.
(LK. Zaterdag 6juni 1903)

Te Luik
De internationale muziekwedstrijden,
georganiseerd bij gelegenheid van de
jubelfeesten van de Legia en van de leerlingen
van Gretry, zijn Zondag te Luik doorgezet, in de
orde aangegeven op het program. Ziehier de
resultaten van dezen dag Waarop de Koralen
hunne uitvoering hebben gegeven.
Derde afdeeling: 1e pr. La Chorale mintaise de
Mont-de-Dison. 2E pr. Cercle d'agrément de
Hollogde aux Pièrres. 3E pr. Les Echos de la Legia
d'Ans. 4E pr. Vriendenkring van Eijsden, directeur
de heer Meertens (met algemeene stemmen).
Eervolle vermelding: Zangvereeniging St. David
van Kerkrade.
Er waren 7 deelneemers.
(LK. Maandag 8_/uni 7903)



Afscheid van het telefoonboek

We moeten het stellen zonder telefoonboek. Op 20 december vielen de laatste papieren exemplaren
in de bus in Enschede en daarmee kwam een eind aan een traditie die begon in 1913 met de uitgave
van het eerste landelijke telefoonboek. Voor Guy Schroen, medewerker van Eijsdens Verleden,
aanleiding om een afdruk in te sturen van een pagina uit de editie 1950. Eijsden bezet een derde
pagina; er zijn nog geen honderd aansluitingen en de nummers bestaan uit slechts drie cijfers.
Deze pagina zal wellicht bij veel mensen herinneringen oproepen. ln een van de volgende uitgaven
van Uit Eijsdens Verleden willen we een artikel wijden aan de geschiedenis van het Eijsdense
telefoonnet. Wie nog foto's heeft van een oude telefoon of iets kan vertellen over de eerste
telefoonaansluiting in huis, kan zich melden bij de redactie: luciageurts@gmail.com.
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Colofon

Van de redactie

De vlucht van de Anna

Kruisdagenprocessie

Het midden- en kleinbedrijf in de gemeente Eijsden

Kal plat!

Eresaluut aan de kastanjebomen

Toppers van toen

Het nieuwe gemeentewapen van Eijsden uit 1890

Kent u ze nog

Limburger Koerier 1903

Afscheid van het telefoonboek
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