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Van de redactie

Dit nummer verschijnt later dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Dat komt doordat we het de laatste tijd erg druk hebben gehad met
het caféboek van Ton Spauwen, dat vlak voor de Bronk van Eijsden
verschenen is. Het heet D'n êne cafe' is LP” aandere neet, een eeuwtafe'-
geschiedenís in Eijsden en het beschrijft op een onderhoudende en luch-
tige manier ruim 125 tapperijen en cafés uit de periode 1880 tot 1980
en soms later. Het is een mooi boek, met de geschiedenis van elk cafe,
met veel foto ,5, mooie verhalen, anekdotes, namen en bijnarnen.Als u
het nog niet hebt, kunt u contact opnemen met de Stichting Eijsdens
Verleden voor verdere informatie. Dat kan telefonisch, 043 409 0019,
maar ook via de website van de stichting: WWW. eijsdensverledennl.

Deze UEV 122 is het laatste nummer dat uitkomt onder de bestaande
redactie. In de vorige aflevering hebben We al geschreven dat René
Huijnen afscheid genomen had van de stichting. Nu moeten We melden
dat, om persoonlijke redenen, ook Guy SChroen,]ean-Pierre Piters,
Jacques Warnier enWilly Jeukens niet langer meer in de redactie zullen
Werken. Dat betekent het einde van de redactie in de oude samenstel-
ling, maar het zal niet het einde zijn van de reeks Uit Eijsdens Verleden,
_zo heeft de voorzitter van de stichting ons verzekerd. Met ingang van
UEV 123 zal de serie Worden voortgezet onder een nieuwe redactie.
We wensen haar veel succes.

We hopen dat u Weer veel plezier zult hebben met dit nummer.

WillyJeukens

Inhoud

Van de redactie
Willy leuiiens
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Eijsdense familie Van Hoven floreert in Amerikal<
M.J.H.A. Schrijnemakers

ln de tweede helft van de 19de eeuw zijn honderden gezinnen
uit Nederlands Limburg en naaste omgeving naar de
Verenigde Staten van Noord-Amerika geëmigreerd. Door de
samenwerking van onderzoekers in Nederland, België,
Duitsland en Amerika konden vrij veel gegevens over de lot-
gevallen van een groot aantal Limburgse emigranten in de
Nieuwe Wereld worden achterhaald. Maar over slechts weinig
families staan zoveel interessante details ter beschikking als
over de Eijsdense familie Van Hoven.

Volgens de St. Paul Dispatch van 12-10-1927, Waar-
in het overlijden (11-10-1927) van Peter Van Hoven
(*31-03-1854) Werd vermeld, Werden de eerste stap-
pen in die richting in 1874 gezet: íIt Was in 1874 in
the picturesque village of Oost-Eijsden, province of
Limburg, Holland, that a 19-year-old youth left his
ancestral home to prove to his father yhat the United
States Was the land of opportunity.”

Van Oost-Maarland naar Amerika
Hendrik Hubert van Hoven (*Mesch 14-10-1827),
zoon van Joannes Theodoor van Hoven en Maria
Agnes Broers, trouwde op 12-11-1851 te Eijsden
met Maria Anna Barbara ('Bertha,) Pinckaers
(*Oost-Eijsden 20-04-1823), dochter van Pieter
Pinkaers en Maria Elisabeth Broers. Dit echtpaar
ging in de Catharinastraat te Oost-Eijsden Wonen,
Waar hun zeven kinderen Werden geboren, nl.
I Theodoor van Hoven (*07-12-1853);
I Peter Hubert van Hoven (*31-03-1854);
I Maria Sophia Agnes van Hoven (*30-07-1855);
I Maria Anna Elisabeth Van Hoven (*07-03-1857);
I Maria Clementina Hubertina van Hoven

(*23-07-1858);
I Anna Maria Barbara ('Bertha”) van Hoven

(*11-02-1860);
I Maria josephina Van Hoven (*16-05-1861);

Gedurende de volgende decennia verhuisde dit
gezin achtereenvolgens naarVoerendaal, naar
Blankenberg te Cadier en Keer (04-05-1866), naar
Wittem (10-05-1871) en andermaal (23-02-1876)
naar Cadier en Keer. Aan de laatste twee verhuizingen

Het mausoleum 'Van Hoi/eu' op het Resurrection
Cemetery te St4 Paul, Minnesota.

Werd niet door alle leden Van het gezin deelgeno-
men. Op 09-02-1871 Was de oudste zoon Theodoor
naar Luxemburg vertrokken, maar in 1876 keerde
hij met zijn ouders, broer en zusters uit Wittem naar
Cadier en Keer terug.

Reeds op de middelbare scholen te Rolduc en
Hasselt droomde de tweede zoon Peter over Amerika.
In dezelfde hiervoor genoemde krant lezen We:
tHere it Was that he began to turn longing eyes
toward the United States, but his father Was deaf to
the suggestion. Finally, in 1874, the boyls pleadings
caused the father to relent. The father gave him
81000 to come to the United States to look over
the country and see if it Was advisible for the family
to move there from Hollandfi

Met 1000 dollar op zak Wist Peter Wel de Nieuwe
Wereld te bereiken, maar hij geraakte niet verder

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in: Limburgs Tijdschrüfif voor Genealogie, jaargang 25, 1997, nummer 2.



uit eijsdens verleden nummer 122, augustus 2011

dan NeWYork City, Want daar Wisten personen, die
hem 'bevriend hadden, hem al spoedig zijn geld
afhandig te maken om daarmee spoorloos te ver-
dwijnen. Daarop keerde Peter met een boot, Waarop
hij moest Werken om zijn overtocht te betalen, naar
huis terug. Toen zijn Vader Weigerde hem een tweede
kans te geven, Zou Peter - Volgens de familietraditie -
op een 'cattle boat, naar Amerika zijn vertrokken.
Maar de archieven geven ons een ander beeld. Hij
Wist zijn beide zusters Agnes en Clementine over te
halen om hem te Vergezellen bij een herhaling van
het grote avontuur. Op 12-04-1876 vertrok dit
drietal naar de Engelse haven Liverpool, Waar het
aan boord van het schip Wyoming ging om op
08-05-1876 in NeWYork City te arriveren.Vervol-
gens reisden zij naar de stad Saint Paul in de staat
Minnesota, ongeveer halverwege tussen de Atlantische
en Pacifieke kust gelegen.

Daar ging het hen zo goed, dat twee en een halfjaar
later de andere gezinsleden volgden. Op 11-11-1878
vertrok het ouderpaarVan Hoven-Pinkaers uit
Cadier en Keer naar St. Paul, Minnesota, terwijl
rond diezelfde tijd de dochters Maria Anna Elisabeth,

Anna Maria Barbara en Maria josephina naar de
stad Philadelphia aan de oostkust vertrokken. Zoon
Theodoor reisde blijkbaar alleen naar Amerika, maar
zowel hij als zijn zusters zouden zich bij de overige
familieleden in St. Paul voegen.

ln de volkstelling van 1880 werd de vader Henry
Van Hoven als cstock dealer” (I veehandelaar) te
St. Paul vermeld. Behalve zijn echtgenote Woonden
toen bij hem aldaar de zonen Theodoor en Peter en
de dochters Barbara CBertha') en Josephine. De
moeder “Bertha”Van Hoven-Pinkaers overleed reeds
op 11-09-1885 en werd op de Calvary Cemetery te
St. Paul begraven. Maar vader heeft nog vele jaren
lang met veel succes, eerst met beide zonen en daar-
na met Peter, samengewerkt. Dat hij op hoge leeftijd
nog een actief aandeel in de business van deze laatste
had, blijkt uit de vermelding van de op kamers
Wonende handelaar in “livestock, Henry H. van
Hoven in de stadsgidsen van Sioux City van 1900-
1902. Hij overleed op 01-09-1909 en Werd naast
zijn vrouw te St. Paul begraven. Over de lotgevallen
van de vijf dochters staan slechts spaarzame gegevens
ter beschikking. Een van hen trad in het klooster

De woning van het gezin Van Hoven-Ziegler, 680 Stewart Anebue, St. Paul, Minnesota.



Peter van Hoven en Augusta Ziegler met vier van hun kinderen.

van de 'Sisters of Mercy' te Dubuque in de staat
Iowa, terwijl Barbara (`Bertha,) van Hoven met haar
gezin naar Seattle ofTacome in de staat Washington
aan de west-kust verhuisde.

'Senator' Peter van Hoven (1854-1927) en zijn afstam-
melingen
Na zijn aankomst in 1876 te St. Paul, Minnesota,
vond Peter van Hoven werk bij een firma in de
Jackson Street aldaar. Maar toen twee jaar later zijn
ouders Waren gearriveerd, richtten de vader en zijn
beide zonen een eigen firma op, nl. een 'livestock
and packing plant, d.w.z. een fabriek, waar vlees
werd verpakt en verstuurd. In Sious City, in de staat
Iowa, vestigden zij een filiaal, waarvan Theodoor van
Hoven de leiding kreeg.

In 1886 stichtten vader Hendrik en zoon Peter de
“Van Hoven Co. Inc.7 In New Brighton, een voor-
stad aan de noordzijde van de 'twin cities'
Minneapolis en St. Paul. Daarnaast bleef blijkbaar
ook hun filiaal in Sioux City fungeren. Nadat de
gebouwen in New Brighton, waarin de voorraden
waren opgeslagen, in 1898 en 1899 door branden
zwaar beschadigd Waren en Waarbij zowel veel
kadavers van geslacht vee alsook een groot aantal
dierenhuiden verloren gingen, werd de zaak naar
St. Paul overgeplaatst. Rond diezelfde tijd veranderde
Peter van Hoven zijn business in die van 'rendering”,
d.w.z. van bewerking en verhandeling van dieren-
Vetten. Later zouden daar nog een makelaarsbureau
van onroerende goederen en een verzekeringsbureau
Worden toegevoegd.

Peter van Hoven (1854-1927) aan zijn bureau in de
senaatskamer van de staat Minnesota.

Bovendien mengde Peter van Hoven zich ook in de
politiek. In 1902 werd hij benoemd tot lid van de
St. Paul-commissie van openbare werken en in 1909
werd hij voorzitter van die commissie. In 1910 werd
hij tot Kstate senator', d.w.z. tot lid van de senaat
(= Eerste Kamer) van de staat Minnesota, gekozen;
in 1914 en 1918 werd hij telkens tot die positie
herkozen. In 1924 werd hij tevens tot een der
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Lpresidential electors, van de staat Minnesota aange-
Wezen. De verkiezing van de Amerikaanse president
heeft in twee etappes plaats; de bevolking stemt
rechtstreek op kiesmannen van de eigen staat en
deze laatsten brengen dan op hun beurt hun stem-
men voor hun kandidaat uit. Uiteindelijk beslist niet
de meerderheid Van de stemmende bevolking maar
de meerderheid van de kiesmannen Welke kandidaat
president zal Worden.

Ook Was hij lid van een groot aantal organisaties en
Verenigingen; zo Was hij o.a. als katholiek een actief
lid Van 6The Knights of Columbus'. Na een ziekte
van ongeveer drie jaar overleed hij op 11-10-1927
in het St. joseph ziekenhuis te St. Paul. Hij Werd in
het familiegraf op het Calvary Cemetery bijgezet.
Peter van Hoven trouwde met Augusta Ziegler, die
op 29-03-1857 in de stad Milwaukee in de staat
Wisconsin Was geboren. Zij zou haar man nog 23
jaar overleven en op 15-08-1950 overlijden. Het
echtpaarVan Hoven-Ziegler had twee zonen en drie
dochters, nl.
° Paul Henry van Hoven (*24-10-1886,

03-12-1954), die volgt;
' Helen van Hoven tr. met joseph juetten en

bleef te St. Paul Wonen;
~ Alma van Hoven tr. met Otto P. Heinen

en verhuisde naar Barrington, Illinois;
° Henri Dugan van Hoven (*20-07-1888,

03-01-1957), die volgt;
° _]osephine van Hoven overleed op 18-jarige

leeftijd tengevolge van een ongeluk, dat door
haar op hol geslagen paard werd veroorzaakt.

De oudste zoon Paul Henry van Hoven (1886-1954)
Na de High School (= middelbare school) bezocht te
hebben, droomde Paul van Hoven van een carrière
als een professionele “basebalf speler. Ter verwezen-
lijking van zijn droom vertrok hij naar Spokane in
de staat Washington, Waar hij als 6first baseman, in de
“Pacific Northwest League, een paar dollar verdien-
de. Maar zijn vader, die Van mening was, dat zulke
mensen maar “bums” Waren, kwam hem terughalen
en wist hem met een bedrag van 500 dollars tot
andere gedachten te brengen. In 1906 kreeg Paul
van Hoven te St. Paul een betrekking bij de
ÉNorthern Pacific and the Chicago, St. Paul,
Minneapolis and Omaha Railways„ terwijl hij tevens
lessen aan de locale universiteit Volgde. Hij bleef er
vijfjaar; in die tijd wist hij tot acht keren een opslag
van zijn salaris te verln'ijgen door telkens ontslag te
nemen.

Paul Van Hoven
(1886-1954).

Daarna Verhuisde hij naar de stad Duluth in het
noorden van de staat Minnesota aan Lake Superior
gelegen, waar hij op 1 juni 1911 een baan kreeg bij de
tDuluth Missabe 85 Iron Range Railway Companyi.
Daar maakte hij gedurende 33 jaar de ene promotie
na de andere om tenslotte de top-positie te verwer-
Ven. Na in 1930 tot assistent van de president en in
1934 tot vice-president te zijn benoemd, Werd hij
op 1 juni 1944 tot president gekozen. In beide laat-
ste functies speelde hij tijdens de Tweede Wereld-
oorlog een belangrijke rol in de levering van ijzer-
erts aan de Amerikaanse staalfabrieken. Daarnaast
Was hij zeer actief in het sociale leven en spande
hij zich vooral hard in medische en charitatieve
doeleinden.Wegens zijn verdiensten Voor de
gemeenschap werd een park in Two Harbors, Waar
het ijzererts in schepen Werd geladen, in 1949 naar
hem lPaul H.Van Hoven Park, genoemd. In septem-
ber 1953 ging hij met pensioen en verhuisde naar
Delray Beach in de staat Florida. Daar is hij op
3-12-1954 overleden; hij werd op het Resurrection
Cemetery te St. Paul begraven.

Paul H. Van Hoven trouwde met Ella L. Lysne.
Zij kregen twee dochters en een zoon, nl.
' jane Van Hoven tr. met Donald _] Matthers;
' Phyllis van Hoven tr. met Richard P. Kepler;
' Robert P. van Hoven.
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Dejongste zoon Henry Dugan van Hoven (1888-1957)
Henry Dugan had de 'rendering business, van zijn
vader Peter van Hoven te St. Paul voortgezet. In
1953 gaf hij die aan zijn kinderen over en verhuisde
hij naar Phoenix in de zonnige staat Arrizona. Daar
is hij vier jaar later (03-01-1957) overleden; hij Werd
op het Resurrection Cemetery te St. Paul begraven.
Henri van Hoven trouwde met Florence Ginter uit
Chicago (*05-11-1893, 13-06-1951), die hem vier
kinderen schonk, nl.
° Henri Dominic Van Hoven (*26-09-1915,

04-04-1962) tr. (19-02-1938) met Jeannette
Lorraine Gusting;

° Lolitan Florence van Hoven (*12-O9-1917)
tr. (27-06-1953) met John K. Apo Jr. en ging in
Hawaii Wonen;

~ Ralph P. van Hoven (*21-02-1919, 13-04-1959)
tr. (23-06-1945) met Jane Elisabeth Brolling;

' Edward George van Hoven (*29-01-1924)
tr. met Mary Jane Gauthier (*30-05-1924).

Drie kleinzonen nemen de zaak over
De drie broers Henry Jr., Ralph en Edward van
Hoven zetten de crendering business, van de familie
Voort. Daarbij nam Ralph de functie van president
waar, terwijl Edward als vice-president fungeerde.
Edward werd in 1959 tot president gekozen en in
1962 verplaatste hij de zaak naar het zuidelijk
gedeelte van St. Paul. Bij het aftreden van Edward in
1979 kwam voor het eerst een buitenstaander, aan
het hoofd te staan, nl. Al (bijnaam Bud) Pennig, die
al vanaf 1945 in de zaak had gewerkt.

Vier achterkleinzonen zetten de 'family business' voort
Toen Pennig in 1981 met pensioen ging, namen de
vier zonen van Edward van Hoven en Mary Jane
Gauthier gezamenlijk de leiding van de “Van Hoven
Co., Inc., op zich, nl.
° Edward G. van Hoven Jr. (*16-10-1948),

vice-president;
' Gregory Peter van Hoven (*09-11-1951),

president;
° Peter Charles van Hoven (*26-02-1957),

vice-president en manager;
~ David Gerard van Hoven (*10-04-1960).

Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat door
leden van de familie Van Hoven te St. Paul tot min-
stens 1930 gecorrespondeerd werd met hun bloed-
verwanten op de hoeve Blankenberg te Keer; daarbij
Werden tevens wederzijds foto,s uitgewisseld. De
LimburgseVan Hovens schreven hun brieven aan de
Amerikaanse “cousins, in het Frans.

Theodoor van Hoven (1853-1888) en zijn twee zonen
Als manager van het filiaal van de 'Van Hoven Co.,
Inc., te Sioux City, in de staat Iowa, heeft Theodoor
van Hoven zich permanent in die plaats gevestigd.
Bij de geboorteaangiíte van zijn oudste zoon (begin
1883) werd hij 'cattle dealer, (= veehandelaar)
genoemd. Hij heeft zijn functie in de “family business,
echter niet lang kunnen uitoefenen, Want hij over-
leed reeds op 30-08-1888.

Circa 1881 trouwde Theodoor van Hoven met
Catherine Barry, die op 01-08-1858 in Ierland was
geboren en met haar ouders naar NeWYork City
Was geëmigreerd. Zij overleefde hem bijna 30 jaar,
hertrouwde blijkbaar met ene D.J. Splaine en over-
leed op 27-03-1927 te Chicago. Zij Werd bij haar
eerste echtgenoot op het Calvary Cemetery te
Sioux City, Iowa, begraven. Er zijn slechts twee kin-
deren van dit echtpaar bekend, die in genoemde city
Werden geboren, nl.
' Henry or Harry Patrick van Hoven (* in de

nacht van 31-12-1882 op 01-01-1883);
' Frank van Hoven (*05-02-1889), die ruim vijf

maanden na de dood van zijn vader Werd
geboren.

Beide zonen gingen in de 'entertainment business,
en verwierven grote vermaardheid. De jongste bleef
ongehuwd, terwijl de oudste tweemaal trouwde
maar geen kinderen had. Met hen stierf die tak
Van Hoven uit.

Harry van Hoven, 'publicity agent' en manager van
'amusement park' (1883-1936)
Harry van Hoven trok naar NeWYork City, Waar hij
vooral in “public relations, in theaterkringen aan
Broodway actief Was.Vandaar verhuisde hij naar de
stad Baltimore in de staat Maryland, Waar hij zijn
activiteiten concentreerde op 'The New Theatre of
the Whitehurst Interests, dat op de hoek van
Lexington Street en Park Avenue te Baltimore lag.
Ook was hij enige tijde de 'publicity agent, van de
befaamde Amerikaanse vlieger-kapitein Eddie
Rickenbacker, die in de Eerste Wereldoorlog 22
vliegtuigen en vier balonnen van de Duitsers had
afgeschoten en zich na de oorlog vooral met auto-
races bezig hield en gedurende 18 jaar de eigenaar
van de Indianapolis Speedway Was. In de context
van die relatie organiseerde Harry van Hoven een
autorace in de woestijn. Bovendien Werd aan deze
laatste de promotie van de 'pole sitting craze, toe-
geschreven. Nadat een Amerikaan het Wereldrecord
van ,pole sitting„ d.W.z. het langst boven op een
lange paal (met een plank) zitten, had gevestigd,
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Wist Harry de mannelijke jeugd van Baltimore op te
zWepen om dat voorbeeld na te volgen: “Boys in all
parts of the city at the time mounted poles and
trees. . f Ook promootte hij gedurende enige tijd de
sport van Worstelen. De laatste tien jaren van zijn
leven Was hij manager van een pretpark.

Er is een brief Van hem bewaard gebleven Waarin hij
schrijft, dat zijn eerste vrouw Nora op 27-03-1927
aan t.b. Was gestorven en dat Zijn moeder op dezelf-
de dag Was overleden. Daarom had hij zich na de
begrafenis Van de eerstgenoemde in Baltimore
inderhaast naar Chicago moeten begeven om het
lijk Van zijn moeder naar Sioux City, Iowa, te brengen
en in het graf van zijn vader bij te zetten. Harry Van
Hoven hertrouwde met Helen Quandt Hammond,
Waarschijnlijk een WeduWe. Maar ook zij schonk
hem geen kinderen.

op 03-02-1936 is hij in het Maryhnd General
Hospital te Baltimore aan longonsteking overleden.

In het ambtelijk opgemaakte rapport staan enkele
fouten. Zo Werd hij zelf Harry joseph (i.p.V. Harry
Patrick) genoemd, terwijl de voornaam van zijn
Vader als Frederik (i.p.v. Theodoor) Werd opgegeven.
Die foutieve informatie Werd verschaft door zijn
weduwe, die blijkbaar niet voldoende met de familiale
achtergrond Van haar overleden man vertrouwd Was.

Frank van Hoven, komische goochelaar (1889-1929)
Ook Frank, de jongste zoon van Theodoor van
Hoven, trok al vroeg de Wijde wereld in. Hij koos
een loopbaan als “entertainef en geraakte speciaal
geïnteresseerd in ivaudeville,7 Waar hij naam maakte
Wegens zijn grapidfire comedy Lines”, lslapstick
humor” en “comedy magid Hij koos NeWYork City
enige tijd als zijn Woonplaats.

Aanvankelijk Werkte hij als assistent van de gooche-
laar Roland Travels, maar rond 1909 -hij was toen
twintig jaar oud- ontwikkelde hij zijn eigen reper-
toire. Een Van de bekendste hilarische aspecten was
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Frank van Hoven (1889-1929).

het overhandigen van een grote klomp ijs aan een
niets vermoedende vrijwilliger, die naar het podium
was geroepen, en daar een hele tijd met het geval
moest blijven staan.VanWege die routine kreeg
Frank van Hoven de naam van 'The man who made
ice famousï Zelf adverteerde hij zich als 'The mad
magician”. Hij Was blijkbaar bekwaam genoeg om
(als nr. 1431) in de 'The international brotherhood
of magicians' te worden opgenomen.

Hij toerde heel Amerika af en trok overal volle
zalenVlak vóór zijn optreden verscheen zijn foto in
de lokale en regionale kranten en Werd het bijWo~
nen van zijn strapatsen aanbevolen. Een krant van
12 oktober 1924 schreef o.a. 'Mr.Van Hoven is really
less a magician than he is a comedian. He Walks
about the stage babbling rapid and amusing non-
Sense, with now and then an unpretentious bit of
magie”_ In een ander krantenartikel van rond
diezelfde tijd stond: 'Mr.Van Hoven, Who is not an
“honest_t0-goodness, magician, has a Way all his own

IO

in presenting magic mysteries, and it is said, he goes
sofar as to explain his many unusual tricks”. Nog een
andere krant beschreef Frank van Hoven als 'a
Wizard of tumult and shouting, for his act is a steady
crescendo of confusion that carrie his audience to
the gasping point, With the culmination of his series
of hapless miscues and errors. A pair of funny
assistants complete the downfall of the mad performer,
and through it all runs his plaintive lament at the
Way things are going. Mr.Van Hoven is really funny,
all the time'.

Zijn farce met de klomp ijs trok de aandacht van de
leiding van de fabriek die ijskasten van het merk
Kelvinator maakte. Daarom Werd Frank van Hoven
geëngageerd om herhaaldelijk reclame voor die
firma te maken. Niet alleen kreeg deze laatste daarna
veel bestellingen binnen, maar ook werden verschil-
lende theaters, Waar de 'mad magician” optrad, van
zo,n ijskast voorzien om hem aldus de gelegenheid
te geven een groot aantal 'ice cubes, te maken en
onder de aanwezigen uit te delen.

Frank van Hoven verwierf zelfs internationale faam.
Reeds in 1924 schreef men: He is equally prominent
in the London music halls and in the American
vaudeville theatersï Hij zou zelfs niet op Amerikaanse
grond overlijden.Terwijl hij in Birmingham, Engeland,
optrad liep hij een dubbele longontsteking op: daaraan
is hij op 12 januari 1929 overleden. Hij Was nog
geen veertig jaar oud. De locatie van zijn graf is mij
niet bekend.

Met oprechte dank aan de heren M. Opreij te Ohé en Laak,
j Heijnders te Geleen en j. Cremers te Sittard, en aan mevrouw
Constance I/Vittek- Van Haven te St. Paul, Minnesota, voor hun
waardevolle assistentie.
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Limburger Koerier 1901 (22 februari-14 mei)
Bèr Pachen

EUSDEN, 22 Febr. Ook bij vreem-
den is de kasteellaan alhier met hare
reusachtige olmen bekend. Vier dier
boomen, van twee meter en meer
omtrek aan den voet, zijn door den
jongsten storm ontworteld. Andere
waren eene voortdurende bedreiging
voor bijgelegen gebouwen, zoodat er
een tiental van verkocht zijn. Die
alle hebben prijzen opgebracht boven
fl. 100 elle, een zelfs de fabelachtige
som vanfl. 156.

EUSDEN. Wegens de tegen den avond
vallende sneeuw was de les, door den
tuinbouwleeraai; den Heer Snellen, hier
gegeven, slechts door een dertigtal
belanghebbenden bezocht, die zeker
geen spijt hadden, 't gure weder te heb-
ben getrotseerd. Op zeer bevattelijke
wijze behandelde de heer Snellen, hoe
de jongefruitboomen behooren te zijn,
en hoe ze geplant moeten worden, eene
practische les in dit seizoen vooral voor
ons dorp.

(LK. ZATERDAG 23 FEBRUARI 1901)

VEREENIGING TER
BEVORDERING vAN TUIN-8c
LANDBOUW IN LIMBURG.

Programma der Lessen. De leergangen
over de Ocyft- en VVoudboomteelt zul-
len door den Heer Hubert Swinnen,
Belgisch leeraar te l/Valtwilder (Bilzen)
op de na te melden dagen gehouden
worden.' EUSDEN. In de zaal van
den heer WTheunissen (Station) te
Eijsden, op Donderdag 28 Februari,
30 Mei en 24 October, rs morgens om
9% ure.

(LK. ZATERDAG 23 FEBRUARI 1901)

BILLARDCONOOURS.
KAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG.

Heden 24 Februari was de beslissing
van het Billardconcours uitgeschreven
door den heer Schols.
De uitslag was als volgt: 1 Huynen
Eysden, 2 Paulsen Sittard, 3 Retera
Beek, 4 Hoedemakers Maastricht,
5 Palmen Sittard, 6 Bour Heerlen,
7 Herwarts Maastricht, 8 A. Olivier
Maastricht. Resp. met 141-140-140-
138- 138- 138- 13 7- 136 Caramboles
van de 150 stooten. De Kampioenspn'js
werd behaald door den heer H. Huynen
van Eysden met 2 76 Caramboles van
300 stooten. Deze prijs is een verguld
zilveren medaille en een diploma.

(LK. DINSDAG 26 FEBRUARI 1901)

INGEZONDEN.
Mijnheer de Redacteur. Eenige opmer-
kingen aan mijnheer Ceciliaan van j. l.
Zaterdag.
In de eerste plaats is U eig voorbarig
over deelname aan het concours te
Meerssen, daar de aanschrijvingen eerst
pas een achttal dagen zijn verzonden
en er gelegenheid tot deelneming bestaat
tot 1 Maart. Ter aanvulling tot vroegere
concoursen het volgende.' Te Nijmegen
namen aan het concours deel de oude
Harmonie van Eijsden bekroond met
4e prijs. In derde afdeeling vervolgens
defiinfare van Ulestraten bekroond met
2e prijs. De gezelschappen van Tegelen,
Venlo en Swalmen.
Te Eindhoven wederom defanfare van
Ulestraten 1 e prijs en Tegelen 2e prijs.
Te Tilburg de harmonie van Meersen
1 e prijs, de fanfare van Heerlen 1e
prijs. Dus vind ik het nog zoo bescha-
mend niet voor de Limburgsche
muziekgezelschappen, integendeel zij

hebben getoond geduchte tegenstanders
te zijn waarde Ceciliaan. Wat betreft
de aubade te 's Hage, 't is te betreuren
dat U niet voor die tijd geschreven
hebt, gij had ongetwijfeld de deelne-
ming allen luister bijgezet, indien U
zoo welwillend waart geweest om ieder
gezelschap reis en verblijfkosten te ver-
goeden zoo wat p.m. 15 gld. per man,
want de kas onzer gezelschappen laat
zulke uitgaven niet toelbt cyšcheid
waarde Ceciliaan, stel U in het vervolg
beter op de hoogte van de zaken waar-
over gij schril'fi.
Een Limburgsch Muziekliefhebber.

(LK. DINSDAG 26 FEBRUARI 1901)

INGEZONDEN.
EUSDEN, 22 Februari 1901.
Waarde Redactie. Het stuk, geteekend
een Ceciliaan, in Uw blad, is voor mij
en andere ernstige lezers eene aanspo-
ring aan de Harmoniee'n om deel te
nemen aan het concours te Meerssen.
Hier in ít dorp wordt als schrijver een
uwer correspondenten genoemd, en ziet
men daarin een streven om de zoo-
genaamde “Oude Harmonie” in een
kwaad blaadje te stellen, ook, omdat
zij niet deelnam aan de betooging in
Den Haag. Ziet U er ook bezwaar in,
waarde Redactie, te verklaren, dat dit
ingezonden stuk niet door iemand in
Eijsden is gesteld? (*) Ware dit wel, en
was de bedoeling als boven, dan zou de
inzender toch wel gezegd hebben, dat
de Harmonie St. Cecilia alhier aan de
betooging had deelgenomen. Dankend
voor uwe welwillendheid.
Een uwer Correspondenten te Eijsden.
(*) Dit stuk is niet door iemand van
Eijsden ingezonden. Red.

(LK. DINSDAG 26 FEBRUARI 1901)
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EISDEN, 2 Maart. Deelden we
onlangs mede dat het wakkere zangge-
zelschap van Oost-Maarland zal deel-
nemen aan het door de “Maastreechter
Staar” uitgeschreven concours, thans
kunnen we nog met zekerheid berich-
ten dat onze beide Harmonie'e'n alhier
hebben besloten deel te nemen aan het
te Meerssen op 29 en 30juni a.s. te
houden concours.

(LK. ZATERDAG 2 MAART 1901)

EUSDEN, 19 Maart. Uit goede bron
kunnen we mededeelen dat thans het
vaste voornemen bestaat 't bestaande
hulpkantoor te vervangen door een
postkantoor, waardoor voorzeker in een
bepaalde behoefte voorzien wordt.

(LK. DONDERDAG 21 MAART 1901)

EUSDEN, 19 Maart. De stier voor
onze jongefokvereeniging aangekocht,
uit de gunstig bekende stallen van den
heer Hankx te Wanssum, is gisteren-
avond onder de leden verkocht en toe-
gewezen aan den heer Arnold
Spauwen-Kleinjans. Na den verkoop
werd eene belangrijke
Casinovergadering gehouden, waarin
buiten eenige mededeelingen, aan de
orde was eene voordracht van den heer
Spauwen Arn., oud-leerling
Landbouwschool te Sittard; eene
belangrijke voordracht, waarin stal- en
kunstmest met elkander werden verge-
leken en duidelijk aangetoond werd,
hoe in de meeste gevallen de laatste tot
aanvulling van de eerste moet dienen.
Van wege het Bestuur werd medege-
deeld, dat te Eysden onder zijn contro-
le een depot van kunstmest zal geves-
tigd worden.

(LK. DONDERDAG 21 MAART 1901)

INGEZONDEN.
Mijnheer de Redacteur! Bij de alge-
meene deelneming aan het concours te
Meersen, valt het niet te betwijfelen, of
de dagen van 29 en 30juni zullen in
die gemeente massas vreemdelingen
brengen; reeds hoorden wij van verschil-
lende zijden, dat, cyšchoon het
Concours niet internationaal is, tal van

gezelschappen der Belgische provincie
Luik te Meersen hunne Nederlandse
muziekbroeders zullen komen hooren.
Voor de deelnemende gezelschappen
zullen het dagen zijn, waarop zij
hunne vorderingen glansri'jk kunnen
doen uitkomen. Zou het ons geoorloofd
zijn der Feestcommissie van Meersen
een goeden raad te geven, dan is 't
deze: te zorgen voor een onpartijdige,
bekwame en uit een flink aantal leden
bestaande jury, minstens een klein
tiental, en daarin te doen plaats
nemen, behalve op muzikaal gebied
bekende en gunstig befaamde
Nederlanders, liefst van veraf ook eeni-
ge Belgische en Duitsche voorname
muziekkenners, opdat de minste schijn
van partijdigheid worde vermeden, en
eere gegeven worde, wien eere toekomt.
U dankend, waarde heer Redacteur
voor de verleende plaatsruimte, blijf ik,
Uw getrouwe lezer Z.

(LK. DONDERDAG 21 MAART 1901)

KONINKLIJKE ZANGVEREENIGING
“MASTREECHTER STAAR”

Opgave van zangvereenigingen, welke
in de diverse afdeelingen van den door
bovengenoemde vereeniging uitgeschre-
ven Grooten Internationalen
Zangwedstrijd hebben ingeschreven..
Ze zijn de volgende: 3e Afdeeling.
'lavier-Nandri'n “Les Zephirs”; Beek
“Beeker Liedertafel”; Helden-Dorp
"St. Caecilia", Sittard "Liederkransl';
Sittard “Sittards Mannenkoor",
Heerlen “St Pancratius”,'
Lierre “De Nethezonen”; Limmel
“Vriendenkoor”; Petit-Rechain
“Orpheon”; Oost-Maarland
“Vriendenkoor”; Buggenum “Union
Choralefi'Amsterdam “Amstels
l/Verknian"; Borgerhout “De jonge
Vrienden ",'Altenberg "St._]oseph”.

(LK. DINSDAG 26 MAART 1901)

PROVINCIALE
STIERENKEURING.

GRONS VELD, 26 Maart.
Aangegeven 53, niet verschenen 6,
goedgekeurd 40, afgekeurd 7.
Voor de premiën in aanmerking geko-

12

men de stieren van l/Ved. PJ. Rompen
Caastert (Eysden), P.H. Pinckaers te
Oost (Eysden) Ch.]acobs te Eysden.
Deze laatste van de Fokvereeniging te
Eysden.

(LK. DONDERDAG 28 MAART 1901)

RECHTSZAKEN.
MAASTRICHI 26 Maart. Terecht
stond: PHP., 46jaar, landbouwer te
Eijsden, beschuldigd van diefstal van
versch gekapt hout en een paal ten
nadeele van den Staat der Neder-
landen. Eisch 3 maanden gevangenis-
straf. Uitspraak 3 April.

(LK. DONDERDAG 28 MAART 1901)

EISDEN, 2Apri'l. Onze beide har-
nionieën hebben ingeschreven tot mede-
dinging in de 1 e afdeeling van het op
29 en 30]uni a.s. te Meerssen te hou-
den Concours voor Harmonie- en
Faryarekorpsen.

RECHTszAKEN.
IMAASTRICH'I,1 2 April. Voor de
Arrondissementsrechtbank alhier stond
heden terecht: Huisvrouw T te Eijsden,
beschuldigd van diefstal van een haan.
Eisch 6 weken gevangenisstraf

(LK. DONDERDAG 4 APRIL 1901)

CONCOURS TE MEERSSEN.
MEERSSEN, 5 April. Aan het op
Zaterdag en Zondag 29 en 30juni te
houden concours hebben ingeschreven:
Iste Afdeeling: Heerlen, Faryfare St.
Cecilia; Venlo, Phil. Harmonie; Eijsden,
Harmonie St. Cecilia; Eijsden, de
Oude Harmonie; Enschede,
Muziekkorps der D.D. Schutterij.

Noot (3.2): De 1e afdeling was niet
de hoogste afdeling. Er was nog een
:fdeling uitmuntendheid, weliswaar
zonder Limburgse deelnemers. Verder
was er nog een 2e, 3e en een 4e ijde-
ling waarin een aanzienlijk aantal
Limburgse korpsen deelnam.

(ADVERTENTIE)
Notaris Arnold te Eysden zal woens-
dag 10April 1901, des nam. om
1 uur, ten verzoeke en ten woonhuize
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van den Wel Eerw. Zeergeleerden Heer
HI? HAMELBERG, Predikant te
Eysden verkopen: 10 stoelen, 2 tafels,
ijzeren ledikant met matrassen, kook-
kachel, petroliumstellen, lampen.
Op crediet mits bekendheid (yr borgstel-
ling.

(LK. ZATERDAG 6 APRIL 1901)

MESCH, 12 April. In den nacht van
Woensdag op Donderdag, werd alhier
diefstal met inbraak gepleegd bij den
herbergier WS. De dief of dieven ver-
schaflen zich toegang tot de herberg
door het uitnemen eener vensterruit en
namen behalve het geld dat zich in de
lade der toonbank bevond, nog vier
kistjes sigaren, hammen en overigens
wat van hun gading was mede. De
lade, een paar schoenen en een paraplui
werden des morgens buiten de woning
terug gevonden. De politie, onmiddel-
lijk met de zaak in kennis gesteld, doet
ijverig onderzoek.

(LK. ZATERDAG 16 APRLL 1901)

Noot (B.P.): Met herbergier WS. wordt
bedoeld het echtpaar VVeerts Thomas
Hubert (1841-1911) en Simons
Maria Elisabeth (1841-1917) op de
Heiweg te Mesch. Hun zoon_]ozqr
Thomas Wëerts zette later samen met
zijn echtgenote de exploitatie voort.
Het ccyfé was bekend als “Bie 'Iumke".
Daarna droeg het cajë de naam “De
VVaerdhof" met als uitbaters dochter
Netteke VVeerts en haar man Geert
Koevoets.

EISDEN, 11 April. Uit goede bron
kunnen we mededeelen dat binnenkort
een begin zal worden gemaakt met de
voorbereidende werkzaamheden tot ver-
bouwing van het station alhier.

(LK. ZATERDAG 16A1>R1L 1901)

(ADVERTENTIE)
Verkoop van afbraak.
Notaris Arnold te Eysden zal Dinsdag
16April 1901, 's mid. om 12 ure, ten
verzoeke van den Wel Ed. heerA.
Coenegracht te Eysden, ter plaatsen
verkoopen: De Afbraak van het vroege-
re Rijksentrepot, aan de Maas te
Eijsden, bestaande in: 15000 brikken,

12 eiken balken, eiken treven, vensters
en planken. Eikenhouten trap breed
1% meter; deuren, dorpels, hardsteenen
deuren- en venstergespannen enz. Op
crediet mits bekendheid of borgstelling.

(LK. ZATERDAG 13 APRIL 1901)

Noot (B.P.): Het oude gebouwtje stond
aan het Bat, langs de kademuur aan de
noordzy'de nabij het Mariaplein. tegen-
over het huidige woonhuis nr. 2. Een
nieuw gebouwd douanekantoortje stond
tot ongeveer 1975 aan de zuidzijde van
het Bat op de hoek met de Diepstraat.
Zie: UEVnr 33.

RECHTszAKEN.
IMAASTRICHI 17April. Voor de
arrondisementsrechtbank alhier stond
heden terecht.'
P.H.K., niet verschenen, te Eysden,
beschuldigd van bedelarij. Eisch 1 dag
hechtenis en opzending gedurende 18
maanden naar een rijkswerkinrichting.
Veroordeeld werd: Huisvrouw T te
Eijsden, wegens diefstal van een haan
tot 2 weken gevangenisstraf

(LK. ZATERDAG 20 APRIL 1901)

EYSDEN, 2 7 April. De kersen staan
in vollen bloei; onze boombaarden pri '-
ken uren in den omtrek met haar schit-
terend wit kleed; zooals elk jaar belo-
ven zij een overvloed van vruchten -
als alles terecht komt. Tè hopen is het,
dat de gure noordenwind niet te lang
den schepter zwaaie.

(LK. ZATERDAG 27 APRIL 1901)

(ADVERTENTIE)
De ondergetekende maakt het geachte
publiek van Eijsden en omstreken
bekend, dat hij vanaf 1 Mei een
Magazijn van kolonialen, tabak, siga-
ren en aanverwante artikelen geopend
heeft, en hoopt door nette en prompte
bediening, goede koopwaar, prijzen
beneden alle concurentie, de gunst van
alle waardig te worden.
EUSDEN, 2 Mei 1901.
Hoogachtend, G. Pachen-Scheflre-r.

13,

(LK. ZATERDAG 4 MET 1901)
Noot (B.P.): De winkel van het echt-
paar Gerard Pachen - Scheflkr was
gevestigd in het pand Ir. Rocourstraat
nr. 24. In de deuropening het echtpaar
Gerard Pachen- Schejfer met hun
kinderen Chrit en jeanne. De andere
personen zijn buren.
Foto: Collectie Bèr Pachen.

EUSDEN, 6 Mei. De z.g. Mei-
Zondag aan het station had een rustig
verloop. Dank zij 't schoone repertoire
der beide harmonieën en zangvereeni-
ging “Vriendenkring” van Oost-
Maarland hebben voorzeker de
muziekliefhebbers een paar genoeglijke
uurtjes gesleten; de verschillende door
die vereenigingen uitgevoerde nummers
hebben dan ook bewezen dat de har-
monie'e'n èn zangvereeniging op muzi-
kaal gebiedflinke vorderingen hebben
gemaakt, een sprekend bewijs van de
moeite welke zij zich getroosten ten-
einde zegevierend uit het strijdperk te
treden bij de a.s. concoursen te
Meerssen en Maastricht.

(LK. DINSDAG 7 MEI 1901)

EUSDEN, 14 Mei. Met ingang van
18 dezer is in gelijkefunctie verplaatst
naar l/Zzlkenburg, de brigadier-titulair
van de Riet alhier, welkenflinken
politieman we noode zien vertrekken.
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Een nieuw smeedijzeren veldkruis aan de
De la Margellelaan
(kruis nummer 1)
Bèr Pachen

Op de hoek van de De la Margellelaan
en de veldweg De Grub, tegenover het
monumentale pand Reinekenshof,
werd onlangs door de bewoners van
Laag-Caestert een bijzonder smeed-
ijzeren veldkruis geplaatst. Voorheen
stond er op deze plek een gietijzeren
kruis, waarover we geschreven hebben
in UEV 84, april zooo, op pagina zo.
Door onachtzaamheid bij gemanoeu-
vreer met grote landbouwmachines,
begin 2009, brak dit kruis net boven de
tekstplaat af. Herstel ervan was
natuurlijk mogelijk, maar een gietijze-
ren kruis blijft kwetsbaar, zeker op
deze plek, waar de majestueuze plata-
nen van deze laan het uitzicht wel eens
kunnen belemmeren.

Wijselijk werd nu gekozen Voor
het plaatsen Van een smeedijzeren
kruis dat de Stichting Eijsdens
Verleden ter beschikking had.
Op het gemeentelager van de
gemeente Eijsden stond reeds
jarenlang een prachtig smeed-
ijzeren kruis. Dit kruis Werd
Voorheen bewaard op het
gemeentelager Van Gronsveld.
Hoe het daar terecht kwam, wist
ons niemand te vertellen. Bij de
ruiming van dit lager dreigde
het kruis op de schrootcontainer
te belanden. Gelukkig wisten
enkele gemeentearbeiders dit
te voorkomen en ze namen het
mee naar Eijsden.
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Situatiesthets met het lemis nummer 1 aan de De la Margellelaan, heele Gmbweg.

Deze mensen, ontegenzeggelijk
mensen met gevoel Voor de
waarde van veld- en wegkruisen
in onze gemeenschap, stelden
Voor om het kapotte kruis nabij
Reinekenshof door dit monu-
mentale kruis te Vervangen. Zij
meenden dat het op die plek
uitstekend zou passen.

\Wij besloten de mensen van
Laag-Caestert met dit Voorstel te
benaderen. Annie Aarts-Crousen
en Mieke jansen, beiden Van de
Stichting Eijsdens Verleden,
bereidden een bijeenkomst ten
huize van Mieke voor, waar wij
een en ander uit de doeken kon-
den doen. Belangstelling te over!
Een dertiental mensen gaven hun
mening. A1 vlug kwamen de aan-
wezigen op één lijn en ze kozen
Voor plaatsing van het smeedijze-
ren kruis, een Voormalig toren-
kruis dat Volgens deskundigen
door een uitzonderlijk goede
vakman gesmeed moet zijn. Naar
schatting is het minimaal honderd
jaar oud, misschien negentiende
eeuws.

Twee enthousiastelingen, te
weten Frans Reijnen en Michel
Crousen, namen het kruis onder
handen, demonteerden het,
maakten het in alle hoeken en
gaten schoon en stelden het
opnieuw samen. Men besloot om
het kruis in al zijn eenvoud te
laten zoals het was, dus geen toe-
voegingen, geen corpus of tekst-
plaat. Zelfs nam men de niet
Voor de hand liggende beslissing
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om het kruis naturel te laten, dus
geen kleur te geven en zelfs geen
beschermlaag.

Op 15 mei 2010 Was het dan
zover. Om zeven uur 's avonds
kwamen een 25-tal mensen aan
de De la Margellelaan bij een om
te zien hoe Frans en Michel, geas-
sisteerd door Jan Drummen,]an
Piters en Alfons Rutten, het Werk
klaarden. Het graven van een vol-
doende diep gat, het maken van
enkele kruiwagens beton en het
verankeren van het kruis kostte
enige zweetdruppels die door het
nuttigen van een welbekend
drankje bedwongen Werden.
De omstanders zorgden met het
geven van aanwijzingen dat het
kruis loodrecht uitgericht Werd.
De elfjarige Mijke deed de laatste
schepjes en zorgde voor de
finishing touch. Pia Coenjaarts en
Lili Creuwels zegden toe regel~
matig voor een bloemetje bij het
kruis te zullen zorgen.

Ter plekke besloot men dat er
voor het nageslacht moest wor-
den vastgelegd Wat er deze vijf-
tiende mei 2010 in Laag-Caestert
ondernomen Werd. Mieke nam
papier en pen ter hand en stelde
vlug een tekst op. “15 mei 2010
Laag-Caestert. Met de hele
gemeenschap plaatsen wij een
nieuw kruis, geheel verzorgd
door buurtbewoners. Mijke,
11 jaar oud, gooit het gat dicht.
Pia, 74 jaar en de Wijste, zorgt
voor een regelmatig bloemetje
met assistentie van Lili Creuwels.
Bèr Pachen van Eijsdens Verleden
nam het initiatief. De heren die
het kruis opknapten waren Frans
Reijnen en Michel Crousen”.
Dan volgen de handtekening van
de 25 aanwezigen. Dit document
Werd in een fles gedaan en in de
nog niet aangedroogde beton
gestopt.

Nadat het Werk geklaard was werd
iedereen bij de familie Rutten-
Géron op de Reinekenshof
getrakteerd op koffie, taart en
vlaai. Ook de ijsheiligen waren
present. Dat werd dus rillen van
de kou, maar het Was Wel gezellig!
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l 1. (1115) Mieke Bot-jansen schrijft de
l tekst die bij het plaatsen van het

kruis in een (lege) jles werd gestopt
om daarna in het beton bij het kruis
als het ware te worden ingemetseld.

2. Michel Crousen (l) en Frans
Reijnen (r) bezig met het
opknappen uan het Veldkruis in
de werkplaats van Frans.

. jan Drummen (l) enAljons
Rutten (r) halen het vernielde
kruis weg.

l 4. Het veldkruis onder begeleiding

I

van Cécile Reijnen op weg naar

b.)

j zijn nieuwe bestemming.
5. Eerste statie. Het kruis wordt

van de auto genomen. Vlnr
jan Drummen; Frans Reijnen;

'H
Michel Crousen. Op de auto`
Alfons Rutten.

l 6. Michel Crousen zorgt met de
nodige aanwijzingen aan de
omstanders, dat het kruis lood-
recht in het nog niet aangedroogde
beton komt te staan.

7. jan Drummen zorgt “mit de
sjtoetskar” voor aanvoer van beton.

8. jan Piters (l) en Frans Reijnen (r)
l in uiterste concentratie, richten het
L kruis uit. 4

9. De fles met het document is in
het beton geplaatst.

10. De omstanders zorgen voor de
nodige aanwijzingen. Vl.n.r. Op
de rug gezien jeanne Lousberg-

l Thijssen; Maria Peerboom-
i Crousen; Willy Thijssen; Paul

Coenjaerts; Sef Piters; Daniëlle
ll Crousen-Pachen.

11 .De jeugd van Laag-Caestert was
goed vertegenwoordigd. Vooraan
jelle VVetzels. Daarachter ul.n.r.
Mijke VVetzels; Guyon Crousen;
Long Si Drummen; Ma Wen
Drummen;Achteraan Cécile

t Reijnen; Nena Broers;judith
Crousen en Hanneke Reijnen.

12.De toeschouwers. Vl.n.r. Hans

l
Bot; Baer Pachen; Mieke Bot-
jansen;josine Pí/etzels-Henssen;

| Margriet Drummen- Geron;
.j Marjo Rutten-Geron met hond;

l* Cécile Reijnen; Mijke VVetzels;
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Ine Schroen- Vï/íddershoverl, echt-
genote van fotograaf Guy Schroen

H uit de Diepstraat; Pia Coenjaerts-
` Gronenschild en Paul Coenjaerts.

13.Mijlee VVetzels zorgt voor de
finishing touch.

14.Pía Coenjaerts met het eerste
boeketje veldbloemen.

15.0nderortsje Alfons Rutten en
Pia Coenjaerts. .3

I 16.Alfons Rutten; Michel Crouserz; `

Mie/ee Bot-jansen enjanm'e
Henssen zien het licht.

17.Het ueldleruís is geplaatst.
18.Detaíl van het smeedwerle.
19. Traktatie bij defamilie Rutten-

` Gérort op Reineleenshof met
kofiïe, vlaai en taart.

Foto 2:Armíe Aarts-Crousen, 2010.
Foto 1, 3 t/m 16 en 19:
Guy Schroen, mei 2010.
Foto 17 en 18: Guy Schroert,
maart 2011.
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Kroniek 1995

Hen|<J.L.M. Boersma

Januari _
De langs de Maas gelegen plaat-
sen Werden zwaar getroffen door
overstromingen en hielden drei-
gingen van overstromingen de
mensen in hun greep.Vele bange
dagen Waren het gevolg.

De hoge waterstand bracht
opnieuw de discussie over de
aanleg van Portomaar (vakantie-
dorp van 300 bungalows) aan de
oever van de Maas op de grens
van Eijsden en Maastricht op
de agenda. Maar ook andere
bezwaren zoals aantasting van de
landschappelijke omgeving en
Verstoring van dassenburchten
werden Weer naar voren gebracht.
Het was aan de Raad van State
om een bindende uitspraak te
doen.

Van de hand van Bernard
Grothues verscheen “Peusens
Genealogie van een familie uit
Eijsden 1644-1994), een boek
over de afstamming en de
geschiedenis van de familie
Peusens uit Eijsden.

In het eerste weekend van 1995
was Eijsden doelwit van een
inbrekersbende. Op ll plaatsen
aan de Breusterweiden, Bellefleur,
Lemoen, Achter de Lang Haag
en de Julianastraat werd ingebro-
ken. De buit bestond ondermeer
uit geld, sieraden en audio-
apparatuur.

jac Rousch uit Oost Werd bij
gelegenheid van zijn 60-jarig
lidmaatschap Van de schutterij
van Oost-Maarland vanwege zijn
vele verdiensten Voor het schut-
terswezen onderscheiden met de
Souvereine Orde Van de Rode
Leeuw van Limburg en de
Hertog Sebastianus.

Sj. Dassen uit Eijsden Werd tij-
dens een feestelijke bijeenkomst
bij zijn werkgever Radium BV te
Maastricht onderscheiden met de
zilveren eremedaille van de Orde
van Oranje Nassau. Hij Was op
dat moment 40 jaar in dienst bij
de Radium. Sedert 1978 Was
Dassen hoofd van de salaris-
administratie.

7.0

_I. Eymael uit Eijsden Werd bij
gelegenheid van zijn robijnen
dienstjubileum (tevens afscheid)
bij Crosfield BV in Eijsden
onderscheiden met de gouden
eremedaille verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau. De
laatste nieuwbouw van Crosfield
Werd onder zijn leiding
gerealiseerd.

Februari
Tijdens de galazitting van CV
de Klèèflep op 11 februari Werd
verslaggever en documentaire-
makerWillibrord Frequin
geïnstalleerd als 28-ste Gôwe
Cramignonridder.

Op 21 februari overleed te
Eijsden Henri Pachen (60),
gastheer, hotelier en caféhouder
van Cafe-Hotel Modern aan de
Wilhelminastraat.
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Het aanleggen van nieuwe riole-
ring bij het Kerkplein in Mesch
en de daarmee gepaard gaande
overlast Was voor de inwoners
van Mesch aanleiding om de
gemeente te vragen om ook geld
te fourneren voor het verfraaien
van het Kerkplein. Pas na hevige
discussie ging de gemeenteraad
(CDA en PvdA stemden tegen)
overstag en stelde 277.000 gul-
den ter beschikking. Het plan
behelsde het leggen van klinker-
bestrating met een aanduiding
van de straatweg en de afschei-
ding van de aan weerzijden gele-
gen voetpaden met paaltjes.

Oud-raadslid Niek Boesten lan-
ceerde zijn plan om in de voor-
malige disco The V/hite Horse
(Kerkstraat 4) een Cultureel
Centrum “De Bric & De Broc, in
te richten met een grand café,
theater, bioscoop, feestzaal, jazz-
kelder, galerie en kunstuitleen. De
gemeente ondersteunde het plan.

Maart
In het najaar van 1994 ontdekte
stafinedewerker Guislain van
Union Minière OXyde Neder-
land BV (rechtsopvolger van de
Zinkwit) bij toeval het oude
archief van de Zinkwit. Het
archief bevat documenten, fotos
en film van en over de fabriek
die teruggaan tot in 1870. In de
daarop volgende maanden Werd
het archief door medewerkers
van de Stichting Eijsdens Verle-
den opgeschoond, geïnventari-
seerd en verpakt in zuurvrije
omslagen en zuurvrije dozen. Op
24 maart Werd het archief offici-
eel door Union Minière aan de
Stichting Eijsdens Verleden over-
gedragen. [Thans is het archief
voor raadpleging en onderzoek
ter inzage bij het Regionaal
Historische Centrum Limburg
te Maastricht c.q. het Sociaal
Historisch Centrum Limburg]

Op verzoek van de inwoners van
Oost en Maarland werden de
bushaltes aan beide kanten van
de provinciale weg Maastricht-
Eijsden verplaatst naar de kern
van Oost. Door de verplaatsing
namen het gebruiksgemak en de
veiligheid toe.

April
De parochie Maria-ten-Hemel-
opneming in Mariadorp kreeg
tijdelijk een nieuwe pastoor toe-
gewezen in de persoon van Jo
van Dommelen. Daarvoor werkte
hij in Grevenbicht. Zijn benoe-
ming eindigde per 1 augustus.

Pastoor Max Starmans van de
Sint-jozefparochie in Oost-Maar-
land Werd bij gelegenheid van
zijn 25-jarig pastoorschap van de
genoemde parochie benoemd tot
ereburger van Eijsden.

Ter gelegenheid van Koningin-
nedag bezocht Koningin Beatrix
op 29 april Eijsden (en Sittard).
Om half tien arriveerde het
koninklijk gezelschap (de konin-
gin, prins Claus en hun drie
zonen; prinses Margiet, Pieter
van Vollenhoven en hun kinde-
ren) per helikopter in de tuin van
kasteel Eijsden, Waar ze welkom
Werden geheten door de gouver-
neur, de kabinetschef en de bur-

2.1

gemeester van Eijsden. Na een
kort Verblijf in het kasteel Eijsden
Werd in straf tempo een uitge-
breid programma doorlopen
(aanbieding bloemen, welkomst-
woord door de burgemeester, het
dansen van de Cramignon, het
lossen van eresaluutschoten, wan-
deling door het dorp, diverse
optredens van harmonieën en
koren, meerdere begroetingen
etc.) dat om half twaalf eindigde
op de Vroenhof, waarna het
gezelschap zich per bus (Royal-
class) naar Sittard begaf.

Op Koninginnedag werd tevens
de 23ste Wielerklassieker de Hel
van het Mergelland (181 kilome-
ter) in Eijsden verreden. Aan de
open-klassieker werd deelgeno-
men door 156 renners. De wed-
strijd werd gewonnen door Max
van Heeswijk uit Baexem.



uit eijsdens verleden nummer 122, augustus 2011

Tijdens de Lintjesregen Werden
zes inwoners van Eijsden verrast
met een Koninklijke onderschei-
ding. Het betreft onderwijzer
Jannie Meertens (hij gaf les aan
de Sint-Jozefschool te Oost-
Maarland van1952-1989 en is
reeds 40 jaar dirigent-organist
Van de Sint-Jozefparochie aldaar),
Louis Haenen, al 55 jaar spelend
lid (bas) bij de Koninklijke
Harmonie Sainte Cecile,

Jean Brouwers, garagist en steun-
pilaar (sedert 1939) vanVoetbal
Vereniging Eijsden, H.Janssen
(Gronsveld), bestuurslid van de
Koninklijke Harmonie van
Gronsveld en oprichter van de
Gronsveldse Volleybalvereniging,
J. Prikken, vanwege zijn inzet
Voor het kappersvak en J. Pinxt
(Maarland), eigenaar van het
transport- en Verhuisbedrijf met
dezelfde naam.Voor hun verdien-
sten werden zij onderscheiden
met de zilveren eremedaille in de
Orde van Oranje Nassau.

Mei
Om de overlast van drugshande-
laren en junkies tegen te gaan
werd de Algemene Plaatselijke
Verordening uitgebreid met een
artikel dat het mogelijk maakt
om personen te Weren uit bepaal-
de gedeelten van de gemeente.
De maatregel was alleen van toe-
passing op niet-Eijsdenaren.

Op 6 mei overleed op 85-jarige
leeftijd oud-onderwijzer en
hoofd van de lagere school te

Mesch en Oost-Maarland Sjef
Warnier (Joseph Charles Leon
Gilis). Hij Was een van de oprich-
ters en eerste voorzitter van de
Stichting Eijsdens Verleden (1975)
en stond bekend als de eerste
Nederlander die de Amerikaanse
bevrijders begroette op 12 sep-
tember 1944 te Mesch, waar hij
als onderwijzer werkzaam was.

Al langere tijd zorgde een groep
jongeren voor geluidsoverlast en
kleine vernielingen in het Poel-
veld, De Bak en in de omgeving
van het gemeentehuis.Tegen
buurtbewoners en de politie Ver-
toonden de jongeren agressief
gedrag. Naar verluidt werd de
overlast voornamelijk veroorzaakt
door kinderen die niet bij het
Eijsdense verenigingsleven
betrokken Waren. Een van de
oorzaken Was dat er te Weinig te
doen Was voor de jeugd in Eijs-
den. Door de gemeente Werden
een tweetal telefoonnummers
opengesteld Waar anoniem klach-
ten gemeld konden Worden. Later
in het jaar (december) Werd de
Werkgroep Jongeren Eijsden in
het leven geroepen om de pro-
blemen te inventariseren en voor-
stellen te doen om aan de overlast
een einde te maken.Via het plaat-
selijke blad de Binding [voorloper
van de Etalage] Werden jongeren
opgeroepen om deel te nemen

7.7.

aan de Werkgroep. Een deel van
het probleem Was het ontbreken
van een speel- en ontmoetings-
ruimte, anders gezegd het ontbre-
ken van een buurthuis. De jonge-
ren hadden daar al sinds 1989 op
aangedrongen bij de gemeente,
echter zonder resultaat. Met een
lik-op-stuk beleid op basis van de
vertrouwde HALT-methode
(schade betalen en een alternatieve
Werkstraf) en anti-vandalisme-
lessen voor de jeugd Werden de
eerste stappen gezet in normalise-
ring Van de verhoudingen.

Tijdens de personeelsavond van
Cox Geelen B.V. op 13 mei Wer-
den 7 zilveren jubilarissen in het
zonnetje gezet. Het betrof
G. Nijsten, F. Theunisz,W Simons,
J. van Hoorn,J. Rutten en S. van
Aken. Cox Geelen B.V. is een
prominent speler op de Europese
markt van luchtbehandelings- en
rookgasafvoerkanalen.



links Wim Bonne

Van 24 tot en met 28 mei vierde
VoetbalVereniging Eijsden zijn
60-jarig bestaansfeest in een
grote tent op het terrein van
VVE. Het diamanten jubileum
kreeg extra cachet doordat de
vooraanstaande leden Wim jacobs
en Wim Bonnemayer door bur-
gemeester Frans Cortenraad de
zilveren eremedaille verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau
kregen uitgereikt. Beide heren
Waren ook anderszins actief in de
Eijsdense gemeenschap.Wim
Jacobs als leider van diverse
charitatieve collectes en admini-
strateur van het schoolbestuur en
als organisator van de bezetting
van de acolieten tijdens de kerk-
diensten.Wim Bonnemayer Was
mede-oprichter (en penning-
meester) van de handbalvereniging
RODA.Verder Was hij vrijwilliger
bij de scouting.
Aardig detail: het feest Werd
opgeluisterd door Golden
Earring en André Rieu met het
Mastreechts Salonorkest!

Juni
Op voorstel van het gemeente-
bestuur besloot de raad om
2 miljoen gulden te reserveren
voor de renovatie van het
gemeentehuis aan de Breuster-
straat. Het (Ursulinen) complex
Werd in 1975 door de gemeente
gekocht en na een grondige ver-
bouwing in 1983 in gebruik
genomen als gemeentehuis.

Sportvereniging Mariadorp Eijs-
den (SVME) vierde zijn 60-jarig
bestaansfeest met een uitgebreid

clubfeest in zaal Wijnands-van
Rey. De voetbalvereniging had
een hele rij van jubilarissen, Waar-
onder vijf leden die reeds 50-jaar
lid Waren: Louis Geelen, lVlichael
Haenen,]acques Simons, Hubert
Wolfs en Mathieu Wijnands.

De gemeente Eijsden, Stienstra
makelaardij en de Bouw Combi-
natie Maastricht (BCM) brachten
plannen naar buiten voor de bouw
van 30 Woningen op de plaats van
de inmiddels gesloten Serviam-
MAVO aan de Maarten Luther
Kingstraat.Vooralsnog was de Tan-
gramschool in het oude MAVO-
gebouw gehuisvest, in afwachting
van nieuwbouw voor de school
naast de Cramignonschool aan de
Breusterstraat.Voor de nieuwbouw
van de Tangrarnschool Was 2 mil-
joen gulden nodig, waarvan
300.000 gulden door de gemeente
moest worden voldaan.

Juli
Op 16 juli overleed op 93-jarige
leeftijd Jos Crousen. 'Noonk jef'
was een markante persoonlijkheid
die kleur gaf aan Laag-Caestert.
Hij genoot zekere faam als imker
en Was nauw betrokken bij het
leggen van het bloemtapijt bij
gelegenheid van de Bronk.

Door de gemeente Eijsden Wer-
den 12 zogenaamde jonge
monumenten (gebouwd in de
periode 1850-1940) voorgedra-
gen voor plaatsing op de Rijks-
monumentenlijst. Door de
Provincie werden er daarvan 7
akkoord bevonden. Het betreft:
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twee panden aan de Prins Hen-
drikstraat, de pastorie te Gronsveld,
het hoofdkantoor van Zinkwit
Nederland, het pand Rijksweg 45,
de protestantse kerk en de Sint-
Jozeflçerk. Panden die op de
Monumentenlijst Worden
geplaatst vallen onder de
Monumentenwet en mogen
niet zonder vergunning Worden
gewijzigd of gesloopt.

De NS Werkgroep Geïntegreerd
OpenbaarVervoer concludeerde
dat wanneer station Eijsden in de
toekomst een serieuze rol Wil
blijven spelen in de vervoerregio
een verplaatsing richting Poelveld
noodzakelijk is.Van sluiting van
het bestaande station Was voorals-
nog geen sprake.

Augustus
Op 25 augustus Werd jan de Witte
bij gelegenheid van zijn afscheid
als directeur van de Scholenge-
meenschap Gronsveld (de fusie
school van de voormalige Serviam
MAVO te Eijsden en de voor-
malige Biologische School 'Savels-
bos, te Gronsveld) benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. De Witte organiseerde
heel veel geldinzamelingsacties
voor de derde Wereld en Was zeer
actief betrokken bij soortgelijke
acties voor het door de gemeente
Eijsden geadopteerde Roemeense
dorp Simbrias.
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Diamanten huwelijksfeest van
Jean Walpot en josephina Schoen-
maekers (Wilhelminastraat).

Door Chantal Pachen (studente
aan de Hogeschool voor Toerisme
in Breda) Werd een toeristisch-
recreatief beleidsplan voor de
gemeente Eijsden gepresenteerd.
Het plan Was gebaseerd op input
van verschillende belangen-
groeperingen binnen de gemeente
Eijsden. Belangrijke actiepunten
Waren: de aanleg van een Voet-
veer van Eijsden naar Ternaaien,
het aanleggen van een plezier-
bootsteiger, een grotere rol voor
deVVV, de ontwikkeling van een
slechtweer voorziening en de
behoefte aan een middenklasse
hotel. Door de gemeenteraad
werden de aanbevelingen onder-
steund. Het idee voor de veer-
verbinding Werd opgepakt door
BåcW die prompt nader onder-
zoek lieten doen en een subsidie-
verzoek indienden bij Mega
Limburg om het veer mogelijk te
maken. De PvdA maakte gewag
van een vroege 1-april-grap.
Om de toeristen in Eijsden van
dienst te zijn besloot de gemeen-
teraad later in het jaar (novem-
ber) om een uniform toeristisch
wegwijzersysteem in te voeren.
De attracties, monumenten en
recreatiemogelijkheden Worden
dan onder de aandacht van de
bezoekers gebracht met borden
die op één ontwerp en op één
symbolentaal zijn gebaseerd.

September
Op zondag 3 september Vond de
installatie plaats van dr. j Hermans
tot pastoor van de parochie
Maria-ten-Hemelopneming van
Mariadorp. Hij Werd geïnstalleerd
door deken P. Hamans van het
dekenaat Gronsveld. Pastoor
Hermans was en bleef docent aan
het seminarie Rolduc in Kerkrade
en bleef ook in functie als gedele-
geerde voor liturgische vragen bij
het bisdom Roermond.
Pastoor Hermans kreeg landelijke
bekendheid door de introductie
van 'Heaven Miles, (naar het
voorbeeld van Air Miles die
onder andere door Albert Heijn
Worden uitgegeven). Heaven
Miles zijn stempeltjes die kinde-
ren kunnen verdienen door naar
een kerkdienst te komen. Bij een
volle spaarkaart ontvangen zij een
presentje met een godsdienstig
karakter.

Op 6 september overleed te Sint
Truiden op 89-jarige leeftijd
René R.A.M.G. graaf de Liede-
kerke, echtgenoot van Henriëtte
(Alette) gravin d'Oultremont.
Gedurende de periode 1930-1980
Was hij president van de Konink-
lijke Harmonie Sainte Cécile.

Marcel graaf de Liedekerke Werd
op 15 september benoemd tot
ereburger van Eijsden vanwege
zijn lan'arige betrokkenheid bij
het behoud van het cultureel erf-
goed en zijn inzet voor het wel-
zijn van de plaatselijke bevolking.
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De heer L.H.A. Naus Werd op
15 september onderscheiden met
de eremedaille in zilver in de
Orde van Oranje Nassau bij
gelegenheid van zijn 40-jarig
dienstjubileum bij KNP Leykam
te Maastricht. In zijn vrije tijd is
hij actief in het parochiekoor van
Rijckholt (zanger en penning-
meester), bij de Stichting jeugd-
Werk Rijckholt en bij CV de
Sjnufielere.

Op 23 september nam de protes-
tantse gemeente van Eijsden de
naast de kerk gebouwde nieuwe
ontmoetingsruimte in gebruik.
De openingshandeling Werd ver-
richt door dominee F. Ooster-
Wijk, Waarvan op dezelfde dag
aßcheid Werd genomen vanwege
zijn benoeming tot predikant van
de Westerkerk in Amsterdam.

Het plan van de provincie om op
het nieuw aan te leggen bedrij-
venterrein tussen Eijsden (Oost)
en Maastricht de nieuwe wand-
tegelfabriek van de Mosa te bou-
wen Werd door de gemeente
Eijsden afgewezen. Op het nieuwe
terrein Was geen zware industrie
voorzien, gelet op de nabijheid
van al zoveel andere zware
industrie in de directe omgeving
van Eijsden. Later in het jaar
(november) Werd bekend dat het
buEerbos tussen het bedrijven-
terrein en de bebouwing van
Oost aanzienlijk kleiner zou
worden dan in de voorwaarden
voor het aanleggen van het indu-
strieterrein was overeengekomen.
In plaats van 100 hectaren bleek
maar plaats voor 20 hectaren. ._

Op verzoek van de gemeente
werd door Buro van Ekert een
structuurschets voor Eijsden
gemaakt. Eijsden zou zich als
landelijke gemeente tussen twee
stedelijke gebieden (Visé-Luik en
Maastricht) kunnen profileren.
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Daarvoor is het belangrijk dat de
eigen identiteit Wordt versterkt,
het kleinschalige karakter Wordt
behouden en concentratie van
voorzieningen Wordt nagestreefd.

De gemeente Eijsden stelde een
Werkgroep in die een plan moest
opstellen voor de reconstructie
van de Vroenhof. De eerste bij-
eenkomst Was op 27 september
onder Voorzitterschap van Wet-
houder André Spauwen.

Oktober

Per 1 oktober nam Koninklijke
Harmonie Sainte Cécile afscheid
van zijn dirigent Alex Schillings.
Sedert augustus 1989 was hij
dirigent van Sainte Cécile. Zijn
nieuwe functie van chef-dirigent
van de johan Willem Friso-kapel
in Assen bleek niet te combine-
ren met zijn Werkzaamheden
voor Sainte Cécile. Onder zijn
leiding Wist de harmonie in 1993
op het WMC een eerste prijs
met lof der jury te behalen.

25

Op 6 en 7 oktober vierde B.C.
Oost haar 40-jarig bestaansfeest
in haar clublokaal Café du Com-
merce aan de Putstraat te Oost.
Tijdens de feestelijkheden wer-
den drie jubilarissen geëerd:
mede-oprichter Twan jacobs,
oud-kastelein Gerard Wolfs (30
jaar lid) en Ton Van Engelshoven
(25 jaar lid).

Na een halfjaar leegstand kreeg
de woonwagenplaats aan de
Parrestraat in Oost eindelijk
de eerste bewoners. Net voor
1 maart 1995 waren de twee
plaatsen gereed gekomen ten
behoeve van twee broers die daar
aanspraak op zouden kunnen
maken. Deze weigerden echter
de speciaal voor hen aangelegde
plaatsen in te nemen, omdat deze
te klein zouden zijn.

Op 25 oktober nam de gemeen-
teraad een motie aan van PGE
en CDA met daarin de opdracht
aan burgemeester en wethouders
om alles in het Werk te stellen
om een gemeentelijke herinde-
ling te voorkomen (lees: inlijving
bij Maastricht). De tegenstem-
mers, PvdA enVVD, betoogden
dat ze ook tegen een gemeente-
lijke herindeling voor Eijsden
Waren, maar niet tegen herinde-

lingen in het algemeen (Provin-
ciale verantwoordelijkheid). Bin-
nen de Provincie waren het met
name de PvdA, D66 en deVVD
die gemeentelijke herindeling
nastreefden. De discussie over
herindelingen Was aangezwen-
geld door staatssecretaris Van de
Vondervoort die daarmee grote
gemeenten de kans wilde geven
om uit te breiden voor woning-
bouw of het aanleggen van
bedrijventerreinen. B&W kon-
den zich volledig vinden in het
nastreven van de motie.
De PvdA van Eijsden (tegen her-
indeling) kreeg het nog even aan
de stok met de PvdA van Maas-
tricht (voor een vorm van herin-
deling). Naar goed politiek
gebruik wisten ze precies waar
het om ging, maar begrepen ze
elkaar ogenschijnlijk niet.

Burgemeester Frans Cortenraad
opende op 27 oktober het uit-
gebreide en geheel gerenoveerde
schoolgebouw van de openbare
basisschool te Mesch.
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November
_]ean Jacobs, voormalig huisarts,
Werd bij gelegenheid van zijn
80-ste verjaardag op 9 november
benoemd tot ereburger van Eijs-
den vanwege zijn jarenlange zorg
voor het lichamelijk en geestelijk
Welzijn van de inwoners van
Eijsden.

De Postduivenvereniging Eijsden
(PDV Eijsden) Vierde op 18 en
19 november haar 100-jarig
bestaan in clublokaal Tossings-
Haenen te Breust. De Vereniging
Werd op 18 november 1895
opgericht en had haar eerste ver-
enigingslokaal in (Voormalig) café
Wolfs aan het Station.

Op 20 november Werd burge-
meester Frans Cortenraad
benoemd tot Ridder in de Orde
van de Heilige Sint Silvester

Vanwege zijn inzet voor het
Bisdom Roermond. Hij kreeg
de onderscheiding uit handen
Van bisschop Frans Wiertz.

Op 29 november overleed op
86-jarige leeftijd August (Guus)
van der Cruijs, garagist. Enige
jaren Vóór de Tweede Wereld-
oorlog begon hij aan het Withuis
een autoherstelbedrijf met
benzinepomp. [Het bedrijf Wordt
momenteel op twee locaties in
Maastricht Voortgezet]

December
Na jarenlang touwtrekken wist de
Eijsdense Adviesraad, onder Voor-
zitterschap Van André Spauwen,
de twee concurrerende Eijsdense
handboogschutterijen Les Disci-
ples de St.-Hubert en de Volgelin-
gen van St.-Hubert te bewegen
om samen gebruik te gaan maken
van dezelfde accommodatie aan
de Pisartlaan. De gemeente was
daarop bereid om de schietlocatie
uit te breiden met 2 banen tot 12
banen. Hierdoor Werd aan inter-
nationale eisen voldaan, waardoor

de Wedstrijd mogelijkheden aan-
zienlijk toenamen. Het financiële
prijskaartje Voor deze en andere
aanpassingen bedroeg bijna
80.000 gulden.

Op 6 december Werd het post-
kantoor aan de Kennedylaan
overvallen. De drie daders gingen
er met een onbekend geldbedrag
Van door. Een ter plaatse aanwe-
zige postbesteller kreeg enige
rake klappen. Eerder was het
postkantoor ook al twee keer
doelwit Van dieven.

Een ernstig ongeval te Oost
kostte op 7 december het leven
aan een 27-jarige inwoner Van
Wiesbaden (D). De man Verloor
de macht over het stuur en boor-
de zijn auto met hoge snelheid in
de gevel van een pand aan de
Catharinastraat.

Op 9 december Werd Jan Cober
oflâcieel als dirigent van de
Koninklijke Harmonie Sainte
Cécile geïnstalleerd. Bij dezelfde
gelegenheid werd Raphaël graaf
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de Liedekerke als bestuurslid
geïnstalleerd en Werden negen
jubilarissen gehuldigd Vanwege
hun langdurig lidmaatschap van
de harmonie. Het betreft Pierre
Soudant (60 jaar),]o Creuwels,
Mathieu Theunissen, Jean Walpot
en Jean Kempener (40 jaar) en
tenslotte jan Drummen, Sjof
Drummen,m Piters en Cor
Weerts (25 jaar).

Op 16 en 17 december vierde de
Zinkwitfabriek, nu Union Minière
Oxyde Pays Bas (UMOPB), haar
125-jarig bestaan. Tevens Werd
afscheid genomen van dr. Adriaan
Backx, die de afgelopen 31/2 jaar
directeur Was geweest van het nog
maar 43 Werknemers tellende
bedrijf. In de huidige fabriek
Wordt het half-fabrikaat zink ver-
der verwerkt tot een grondstof
voor zinkzalf, zonnecrème, lippen-
stift en veevoer.Voorheen Werd
Voornamelijk uit erts, zinkwit ge-
produceerd voor de verfindustrie.
Later werd ook litophone gepro-
duceerd, eveneens een grondstof
voor verf. ln 1983 nam Crosfield,
dat op het zelfde terrein is gehuis-
vest als UMOPB, de productie van
silicaat over van UMOPB.

Het jubileum ten spijt kwamen
ruim 2500 bezwaarschriften bij
de Provincie binnen tegen het
voornemen van de Provincie om
het Zinkwitstort opnieuw open
te stellen om daar gedurende 10
jaar chemisch afval te storten.
Provincie en Afvalverwijdering
Limburg (AVL) wilden de rest-
capaciteit Van het stort daarvoor
gebruiken en de opbrengst aan-
Wenden voor de afwerking van
het stort. Eerder was een inten-
tieverklaring getekend tussen de
ZinkwiuAVL en de gemeente
Eijsden om het storten te staken
en de afwerking ter hand te
nemen.

(Met dank aan Nico Duijkers, Eijsden,
die zijn collectie krantenknipsels beschik-
baar stelde om deze kroniek te kunnen
schrijven.)
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Kent u ze nog?
René Huijnen, Guy Schroen

R.K.-Mariaschool, 6e klas 1963/1964
6e klas R.K.-Maríaschool aan
de Breusterstraat, schooljaar
1963/1964. Op deze foto staat
slechts de helft Van de leerlingen
Van deze klas, de foto Van de
andere helft Volgt.

Marijke Spronck
Elly Franssen
Mieke Meertens
Maria Huijnen
josé Roelofsen, pensionaire, Curaçau
Kitty Wolfs
Francien Jennekens, pensionaire, Nuth
Marlie Walen, pensionaire, Ulestraten
Wies Reintjens
Marie-Louise Vaessen

11. Gertie Hardy
12. Wies Theunissen
13. Clemence Waterval
14. Els Narinx
15. Monnie Kuklinski
16. René Schmeits
17. Riny Baumsteiger
18. Margriet Rutten
19. Annie Crousen

929W?

FWLF-P?!"T'

Met dank aan Annie
Aarts-Crousen

EV6221
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Bronkdinsdag bij Pieterke
±1930

2
4 5

6
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7 16 178 9l0 12 18 19

ll 13 14 20 21 22 23
24 25

Bronk bij Pieterke, Voor de 10. Fie Huijnen-Spekkens
Tweede Wereldoorlog. De helft
Van de namen hebben We helaas
nog niet kunnen vinden. Kunt u
ons helpen?

1.
2.
3. Sjef van Francois (Warnier)
4.
5. Arpotz
6. Louis Wolfs (van Pieterke)
7. Fie Spauwen-Lucassen (Fie van

noenk Zjang)
8. Lène (uit Maastricht)
g. jeanne Beijers

\1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Sjef Prickaerts (uit de Kerkstraat)
(meisje van aan de Maas)
(jonkheidssjerp)

Marja Palmen
Reneerke Wolfs
Marieke Wolfs (van noenk Pieterke)
Sjeng Spauwen
An na Arpotz

Piet Gilissen
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Eijsdense dienstplichtigen op oefening in de Harskamp, 1927

V.l.n.r. zittend: Pierre Waterval (Breust), Nol Gílissen (Eijsden); knielend: Baltus Pínckaers (Oost),
Jacques Hulst (Oost),_]ef]eukens (Hoog-Caestert);staand: Sjeng Huijnen (Breust), Haj Pachen (Breust).

Met dank aan Bèr Pachen.






