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Bij de voor- en titelpagina

Schuttenvaandel.
De stichter van de schutterij, graaf Justus Maximiliaan van Bronckhorst,

liet in de oprichtingsakte opnemen dat 'de Schuttemeister' (te vergelijken
met de huidige functie van secretaris) moest zorgen voor `een vendelen

soe verre dat selve moegelijck is.'
Dat vaandel werd dus "t SjOttevender dat waarschijnlijk al vanaf de
oprichting in 1619 in de schutterij wordt meegedragen.
Het Schuttenvaandel wordt tijdens de Grote Bronk gebruikt bij het
'sjotmaoke' en elke bronkmaandag bij het zegenen der graven van de

overleden `sjiitte'. Bij Grueles en bij de Schutterij is niet bekend welke
betekenis de afbeeldingen en de letters op het vaandel hebben. Bij wie

w el?

Sinds Pinkstermaandag 2008 is Frans Bernards adjudant vaandeldrager

van "t Sjottevendel'.
142

..........kumetwasensmantonaTCPZINAKINNEAfflifitgiVANEW

In memoriam
Afgelopen jaar heeft Grueles afscheid moeten nemen van Mathieu Cans.
We herdenken hem met genegenheid en grote dankbaarheid.

Mathieu was jarenlang lid van de sectie Natuur.
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Voorwoord

Normaal schud ik het voorwoord van de Grueles het laatste half uur voor
aanvang van de laatste redactievergadering nog uit mijn mouw. Dan heb
ik me wel al een tijdje bedacht over de inhoud, maar voor het eigenlijke
schrijven heb ik een deadline nodig, zoals dat zo duur heet. Bij dit voor-
woord lagen de zaken lets anders. Ook nu was ik al een tijdje aan het
denken over wat ik zou gaan schrijven, maar de gedachten dwaalden
steeds af. Een week later ben ik gezegend met het mooiste Sinterklaas-,
Kerst- en Nieuwjaarsgeschenk dat een mens zich kan wensen: een
prachtige zoon, Raf. Maar daar koopt u uiteraard niks voor. Als u dus
vindt dat dit voorwoord van een erbarmelijke kwaliteit is, dan weet u
waaraan dat te wijten is. Klachten kunt u in drievoud indienen op de

website www.het-laatste-voorwoord-was-echt-afge-RAF-feld.nl. Daar
kunt u meteen een tegoedbon downloaden voor een gratis beschuit met
muisjes (blauw, niet lila). En om nog even terug te komen op het voor-
woord uit het septembernummer: alles is inderdaad anders en niets meer
hetzelfde. Hoezee!

Nu over tot de orde van de dag. Sommigen beweren dat je aan een
beproefd concept niet moet sleutelen. Maar soms is verandering aange-
naam en zelfs welkom. 28 jaargangen lang verscheen Grueles in nage-
noeg dezelfde vorm. En ook de rubrieken zijn in al die jaren niet drastisch
gewijzigd. Maar Grueles gaat met de tijd mee. Daarom is dit het laatste
Gruelesnummer dat in deze lay-out verschijnt. Vanaf jaargang 29 treft u
Grueles aan in een nieuw jasje. (Wat...? Ja meh...! Noonde...! Wie...?

Vuurwat...? Noets gewes...) Ja, dat zal voor sommige
mensen wel even wennen zijn, zelfs voor ons (de redactie). Laat u zich
toch maar eens aangenaam verrassen. De kwaliteit van ons periodiek
blijft gewaarborgd, dat staat buiten kijf. En dat die kwaliteit slechts

13,50 per jaar kost, is helemaal mooi meegenomen. Dat valt al weer
mee in deze tijd van financiele malaise.

En dan heb ik nog een pleister op de wonde voor een ieder die slachtof-
fer is van de kredietcrisis. De Belastingdienst heeft bedacht dat giften

aan goede doelen en instellingen vanaf 1 januari 2008 niet langer zonder
meer in aanmerking komen voor fiscale aftrek (dat is niet echt de pleis-
ter). Maar, er is een zogenaamde ANBI-lijst (algemeen nut beogende
instellingen) geIntroduceerd. De stichting Grueles is gekeurd, goed
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bevonden en vervolgens op deze lijst geplaatst. Dus, ook vanaf 2008,
komen uw donaties aan Grueles in aanmerking voor fiscale aftrek onder
de rubriek giften. Leuker kunnen we het niet maken...

maar u kunt het ons wel makkelijker maken. Heeft u namelijk nog
foto's die met de cultuur, de historie of de tradities van Gronsveld en
Rijckholt te maken hebben? Twijfelt u eraan of die foto's wel veilig zijn
opgeslagen in dat vermolmde fotoalbum of op die verroeste harde schijf?
Bent u bovendien van mening dat die beelden absoluut niet verloren
mogen gaan voor het nageslacht? Meldt u zich dan bij het secretariaat
(zie colofon). We zullen u zeer erkentelijk

Genoeg gekeuveld weer, u wilt dolgraag de rest van deze Grueles lezen.
1k hou u niet tegen. Zoals elk jaar wens ik u ook nu van ganser harte
'rine Zaolige Kiesmis en e Zaolig Nejaor. Ook namens Raf.

Maarten Heijnen

145



Kiesrnis 1944

Fel joog de kawwe, naote decemberweend doer de sjtraot. De bys, de de
leste herinnering aon e sjoen naojaor haw verdrieve, gaof 't duerp e
soomber beeld dat nog woerd aongedik doer de oerlogsdryging dy ser
kort boeve de sjriek hoeing. 'n Oonaofgebroeke leent van Amerikaanse
legerwaoges, tenks en kenonne dat daog en naach doer 't duerp, richting
Belzje grens trok, kompleteerde de sfeer van dat momeent, doer d'r
`nnen oonbesjriefelikken angs aon toow te veuge.
Ater ien de zjwaok verleechde Amerikaanse vrachwaoges zaote seldaote
dy sjtram vuur zich oet loorde en dy zich ien hon dekkes hawwe gedriejd
vuur zich e bitsje tinge de fel kaw te besjerme. Ze wiste wat hon op
dizze kiesmis, de ies nog zoe veul belaofde, te waachte sjtoang. 't Zjoer
bevochte terrein dat ze de aofgeloape maonde gewonne hawwe, drygde
ze noe met eine sjlaog te goen verlere. Ze moste `nne vyaand goen
bevechte de zich ien de Ardenne haw bieeingerap en ater honne
perbeerde doer te breke nao Antwerpe Om zoe de Amerikaanse
aonveurlyne aof te sjnieje. Dis zelfde seldaote waoren al `ris mie ien
dizze sjtriek gewes. Aller-ies ien september wie ze hie de PruUsje
verdrieve hawwe en daonao ejnige weke laoter vuur oet te ri5ste van de

froontvermeujenisse. Hie hawwe ze hon froontherinneringe en heimwee
nao aal wat hon leef waor e bitsje kenne vergete.
Eleng Jim Miller hofde nog fleet nao de Ardenne. Her waor hie ien 't
duerp geplaots vuur e tossjestation van sjpolle van 't leger te bewdoke.
Zoaw her d'n daans ien de besjniejde bosse van de Ardenne
oontsjprynge?
Dizzen aovend, kiesaovend, waor `r vrie en `r sjlenterde, zoonder
aondach te hebbe vuur 't passerende geweld doer de sjtraot nao 't adres

dat 'm dis noon waor opgegeve. `r Haw z'n eige duerp ien Californie
verlaote vuur hie e votilk dat `r fleet kos, ien e laand oevan `r koelik
gehuurd haw, te bevryje van de Pruitsje dy heum eleng mer zaagte dat 't
z'n vyande waore. Aal wat `r leef haw, haw her adie mOtte zegke
hie, ser z'n landing ien Normandie niks es eilend met te maoke. Doer
pratsj, renge en kaw haw her matte deddere vuur hie te koeme. D'n
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angs, Om zjus es z'n vron, es `nne welle knien te worde aofgesjoete, haw
heum ser Normandie geng sekon verlaote. Zelfs sjnaas, es her uurges 'en
'n sjloet of sjeur haw Urine sjlaope, waor her dek sjtief van d'n angs
wakker woerde omdat `r drilimde doer de Pru6sje te worde utivervalle.
Hui waor `r vrie en zeugkden `r e bitteke sfeer wie bie hon ien Californie
en es 't kOs 'n joung mejd oe aon `r z'nnen eilend `ns kwiet kos. 'Eejteen
jiers' waor ze zuster haw 't menneke gezaag dat 'm dis noon tingen
`nnen houp sjoklaad en babbelerre ejnige zilvere dobbelsjes es soevenier
haw gegeve. `r Haw zich hie fleet veul van vuurgesjteld meh 't toch
interessaant voonde vuur 't oet te perbere. Kiesmis vere met 'n mejd van
aachttien jaor, es `r dat noe 'ns verdig k6s sjputile. Van z'n eige wis `r
dat de kaans, dat 'm dat zollw lake, hil klejn waor. Len de korten tied
dat de Amerekane hie waore hawwe ze 'n rippetaosie opgeboawd dy
fleet fameus te neume waor. Geng vroilw waor vuur hon vylig. Mennig
meitske haw z'nne leefste al aon de kaant gezat vuur 'rine knappen
Amerikaan. Mennige mojjer doeg 't geng deug es `nnen Amerikaanse
seldaot ien de buurt van heur dochter kaom. 't Waor oetlore want vuur
dat m'r 't wis zaot m'r ien d'n eilend.

Op 't aofgesjproeke adres woerd `r met oepe erm oontvange, dao kaome
vlaoj en waffele oppe taofel en d'n eigesgmagkde zjenever sjtroomde
riekelik. Dao waord gekdort en met haand en voot verteld utiver 't leve
ien Hollend en Amerika. `r Haw foto's vaan z'n awwers en femielie
laote zien en 't waor besjlis `nne sjoenen aovend woerde. Eleng... de

dochter van 'eejteen' haw `r fleet te zien krege. Dao sjproung waol get
roond van e jaor of twelf meh wat mos `r dao met? Ouch de klenge
koppeler waor langen tied neet te zien, de wis dat `r beloftes haw gedoen
dy `r neet kos naokoeme. Nao gelang d'n aovend vorderde bekroep Jim
't geveul dat 't allemaol niks oethool. Datginnige oe `r vuur koeme waor
zoftw `r fleet hoele. `r Daach aon Kiesmis bie hOn ien Amerika en aon
d'n eilend aon 't froont. Z'n sjtomming zagkde met de menttht en wie

z'nne gashier tienge elf oor vuursjtelde met hon nao de naachmes te
goen, 'n idee dat hil de femielie geweldig voond, daankde her vuur de ier.
Mos her ien dizze godvergeten oerlog Kiesmis vere? Mos her dek merci
zegke vuur d'n eilend de 'm de lesten tied waor tothvbedejld? `r
Bedaankde de 116, dy 't good geperbeerd hawwe, vuur hot) gasvrieheid,
veroontsjoldigde zich vuur de pesbui dy 'm ien-ens haw utivervalle en
goiing weer de sjtraot op. Zjoer ien gedechte leep r, langs de nog ien
sjtok doertrekkende legerwaoges, truk nao de kaampplaots. Len de sjeur
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oe ze legerbedsje sjtofing woerd `r opgewaach doer z'n vron dy ien d'n
tossjentied dat `r weg waor, met groete sjnelheid 't kaamp hawwe
Witten opbreke. Bennen 'n haf oor moste ouch zie vertrekke nao 't
Ardennefroont. "t Word noe pas ech oerlog', zaag 'rine serzjaant tinge
Jim en magkden 'm attent op 't kenongebuelder dat es e naoderend
oonwer waor te hure. Jim pagkde z'n sjpolle bieein dy al vuur e groet
gedejlte doer z'n vron waoren iengepak en sjlyngerde ze ien 'fine
vrachwaoge. Nog effe zat `r zich op `nnen dikke sjtein, droonk de fles
whisky, dy `r nog ien `nnen hook van de sjeur haw voonde, ien eine sjlok
leg en goejde van gif doer de notlwe tiengesjlaog, de fles zoe hel es `r
kos tienge de moer kepot.

Butikend wie e keend kroep `r daonao zelf ien de waoge. Vuur dat `r de
baatsj van de waoge aofleet loorde her nao de loch en reep, dat 't sjalde
doer de du6ster naach: 'My God, is this Christmas yours?'

Tekst: Wit Reintjens (1984)
Tekening: Piet Orbons

149



Natuurm

Rariteiten 2008

In het kerstnummer van Grueles geven wij u jaarlijks een overzicht van
de waarnemingen die door u aan de sectie Natuur gemeld zijn. We zijn
erg verheugd dat zoveel dorpsgenoten aandacht hebben voor de natuur.
Zo nu en dan krijgen we ook een melding van natuurliefhebbers uit de
ons omringende dorpen. Jean Creuwels, actief lid van IVN Eijsden,
vertelt ons over het wel en wee van de eikelmuizen in Rijckholt. Jurgen
Mingels van de Vereniging tot Natuurbehoud (VTN) te Cadier en Keer
zet zich in voor het beschermen van amfibieen, in het bijzonder de geel-
buikvuurpad en de vroedmeesterpad.
Padden krijgen in dit nummer veel aandacht. Han Pittie uit Rijckholt bijt
de spits af.

"Zoe plat wie 'nne sent"

Dat zijn ze, als wij er per ongeluk met onze auto in het donker overheen
rijden. "Ze" zijn de honderden padden die elk voorjaar aan hun trektocht
beginnen. Al diverse jaren viel het me op dat in het vroege voorjaar soms
tientallen paddenlijkjes te vinden zijn op de Rijksweg, 't Greunsje, de
Bounamstraat en nog diverse andere straten in Rijckholt; `zoe plat wie
'nne sent'.
Maar gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. Eind februari van dit
jaar waren de omstandigheden voor de paddentrek ideaal. De juiste
vochtigheid en temperatuur zorgden ervoor dat de padden massaal uit
hun winterslaap ontwaakten om aan een tocht van ongeveer 2 km naar
hun geboortepoel of vijver (in elk geval stilstaand water) te beginnen.
Hier worden de eitjes in het water bevrucht. Na zonsondergang en voor
zonsopgang vindt de trek plaats. Vanuit hun schuilplaats onder de grond,
onder bladeren of onder stenen komen ze te voorschijn. Zo ook aan de
Rijksweg in Rijckholt. De wijfjes op trek zoeken graag een open plek
waar de mannetjes hen goed kunnen zien. Die mannetjes "beklimmen"
de wijfjes en rijden samen naar hun voortplantingspoel. Helaas is deze
open pick tegenwoordig vaak een asfaltweg.
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Verlaat de bebouwde kom te voet (!) aan de zuidelijke zijde en je schijnt
met je zaklamp tientallen padden in de ogen die de Rijksweg (meestal)
van Oost naar West willen oversteken. Aan de westzijde liggen diverse
poelen en vijvers.
Gedreven door hormonen volgen ze hun instinct. Hierbij zijn ze niet al te
snel en ze trekken zich niets aan van het verkeer. Met laarzen, regenjas,
zaklamp, emmer en fluorescerend hesje ben ik er dit voorjaar vier
achtereenvolgende avonden met vrouw en zoon op uit getrokken in de
stromende regen om de padden een handje te helpen. In totaal hebben
we er 178 in onze emtner gehad en van een mogelijke dood gered.
Gelukkig zijn er meer mensen in Rijckholt die te hulp schieten. De hui-
dige prins carnaval (Zjirke Schrijnemaekers) en zijn kinderen zie ik
regelmatig een helpende hand bieden. Hetzelfde geldt voor zijn zus met
haar kinderen die op de Voerenweg wonen.
Begin 2009 zal het weer zover zijn. Honderden padden zullen weer uit
hun winterslaap ontwaken en aan hun trek beginnen. Zo'n uurtje padden
helpen geeft een voldaan gevoel. Alle hulp is welkom. Wist u overigens
dat ze niet kwaken maar piepen? Tot ziens wellicht!
De sectie Natuur heeft haar hulp toegezegd om de "kroddele" (zo heten
ze in echt Groeselders) in het vroege voorjaar over te zetten.
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Vroedmeesterpad

Een werkgroep van de natuurvereniging van Cadier en Keer is al jaren
actief om de zeldzame en met uitsterven bedreigde vroedmeesterpad te
beschermen. Deze groep onderhoudt, bestudeert en inventariseert di-
verse poelen in Cadier en Keer. Ook zijn er veel nieuwe poelen aange-
legd om het voortbestaan van deze soort te waarborgen. En met succes,
want op 28 mei van dit jaar werden voor het eerst in Gronsveld (ien de
Daor, bie de Grob) twee roepende exemplaren waargenomen. In Neder-
land komt de vroedmeesterpad alleen voor in enkele dorpen in ons heu-
velland. De mannetjes en de vrouwtjes zijn nauwelijks van elkaar te
onderscheiden. Alleen in de voortplantingstijd zijn de vrouwtjes groter en
hebben ze een opgezwollen buik. Tijdens de paring worden de eitjes op
het land afgezet, bevrucht en vervolgens door het mannetje om zijn
achterpoten gewikkeld. Hij draagt ze zes tot acht weken met zich mee en
houdt ze gedurende die periode vochtig. Het zijn veel minder eitjes dan
bij andere paddensoorten, maar de bescherming is bijzonder hoog zodat
relatief veel eitjes het tot larve brengen. Als de eitjes op het punt van
uitkomen staan, worden ze in het water afgezet, waarna ze binnen enkele
uren uitkomen.
De vroedmeesterpad is ook bekend door de heldere fluittonen, die zowel

152

de mannetjes als vrouwtjes produceren. Vooral op warme avonden laten
de padden deze prachtige fluittonen veelvuldig horen. Ze doen denken
aan het geluid van klokjes. In Zuid-Limburg worden de padden dan ook
"klungelkes" of "klokskes" genoemd. Bij de Wolfskop en de
Julianagroeve in Cadier en Keer kunt u de fluitconcerten op zomeravon-
den beluisteren, een geweldige ervaring.
Vroedmeesterpadden houden van een stenige bodem, het liefst gelegen
op een zuidhelling. Bij de aanleg van een paddenpoel is het verstandig
voldoende stenen aan te brengen. De vroedmeesterpad begint zijn
winterrust in september/oktober en verlaat het winterverblijf tegen het
einde van maart. Tijdens de eerste warme nachten en in de schemering
kan men de dieren al horen fluiten. Dit geluid is te horen in de
voortplantingsperiode (maart-augustus) waardoor de seksen elkaar
kunnen vinden.
In tegenstelling tot de gewone padden is niet het verkeer de grote bedrei-
ging, maar vooral het rooien van randbegroeiingen en het omzetten van
grasland in akkers. Ook de overbemesting van kalkgraslanden en het
verloren gaan van drinkpoelen heeft een negatief effect op de populatie.
De nieuw aangelegde regenwaterbuffers hebben daarentegen weer een
positief effect. Gezien de vier nieuwe buffers die dit jaar in onze dorpen
zijn aangelegd, zijn we positief gestemd. Laten we hopen dat het prach-
tige geluid van de `klokskes' de komende jaren vaak te horen is.

Eikelmuizen

In het rariteitennummer van december 2005 hebben we al stil gestaan bij
de eikelmuis, een bijzondere en uiterst zeldzame muizensoort. In het
Savelsbos zijn diverse speciale nestkasten opgehangen om de eikel-
muizen een handje te helpen. Eikelmuizen behoren, net als de eveneens
zeldzame hazelmuizen, tot de zogenaamde slaapmuizen. Ze doen hun
naam eer aan, want hun winterslaap duurt wel zo'n acht maanden. Het
gezicht van de eikelmuis wordt gekenmerkt door een "masker", be-
staande uit een zwarte, dikke oogstreep tot voorbij het oor. De oren van
de eikelmuis zijn vrij groot en de lange, slanke staart heeft aan het einde
een ietwat afgeplatte pluim.
Rian Pulles en ik (beiden IVN Eijsden) hebben als vrijwilligers onderzoek
gedaan naar het voorkomen van de eikelmuis in het Savelsbos en in het
Cannerbos. Vanaf 1 april 2008 bezochten we elke woensdagmiddag de
nestkasten. Daarnaast werden de kasten waar in 2007 eikelmuizen zijn
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waargenomen minstens twee maal per week door mij bezocht. Al snel
bleek dat de helft van de nestkasten door koolmezen als nestgelegenheid
(met succes) in gebruik was genomen. Incidenteel werden in het
Rijckholterbos overdag volwassen eikelmuizen in de nestkasten aange-
troffen, maar op 3 juni werden zelfs in drie kasten meerdere volwassen
exemplaren gezien. Wij verwijderden het nestmateriaal van koolmezen
nadat de jongen waren uitgevlogen. Op 24 juni ontdekten wij in de kast
die we hadden schoongemaakt, een volwassen eikelmuis. Een paar
weken later vond ik in deze kast nestmateriaal met daarin een volwassen
eikelmuis met 6 jonge, nog kale muisjes. Ter controle werd Hub
Hodzelmans (VTN Cadier en Keer) erbij gehaald en we besloten de kast
z6 dicht te maken dat een toevallige bezoeker haar niet open kon krijgen.
We gingen regelmatig kijken. Aanvankelijk was nog alles in orde, maar
op 28 juli waren de jonge muizen alleen in het nest zonder moeder.
letwat ongerust ben ik toen elke dag gaan kijken, maar er was geen
moeder meer te zien. Op I augustus vond Jean vier dode, jonge eikel-
muizen, met duidelijke kenmerken van kannibalisme. Blijkbaar hadden de
twee sterkste jongen om te overleven hun broertjes of zusjes als voedsel
gebruikt. En inderdaad, de daarop volgende dagen werden geregeld twee
jonge eikelmuizen in diverse kasten waargenomen. Ondertussen hadden
we een tweede nest met zes jongen gevonden. Tot 15 augustus hebben
we alle jongen geregeld gezien. Vanaf deze datum hebben we geen
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volwassen dieren meer in de kasten gezien. In de vroege avond kwamen
de jonge muizen naar de kasten om het door ons neergelegde voedsel
(peren, appels, druiven en mais) te eten. Vanaf 20 september zijn er
helemaal geen muizen meer waargenomen. In totaliteit zijn er acht
levende volwassen eikelmuizen gezien en twaalf jonge waarvan er dus
vier zijn opgevreten.
Om een beter inzicht te krijgen in de aanwezigheid van eikelmuizen is het
nodig dat er meer kasten worden opgehangen en dat vanaf 1 april 2009
tenminste twee maal per week controles plaatsvinden. Hierbij is assisten-
tie van harte welkom. Ook meldingen van waarnemingen van eikel-
muizen in het verleden zijn welkom. In Gronsveld kunnen we de eikel-
muizen vermoedelijk nog sporadisch aantreffen op de Riesseberg, de
Treechterberg en aan de oostkant van de Sjechelder.

Jean Creuwels

Draaihals

Jan Starmans fotografeerde de zeldzame draaihals. De vogel was op 19
september tegen een raam gevlogen van het bedrijfsgebouw van Cox-
Lamkin aan de Gronsvelderweg. Na enkele minuten versuft op de grond
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te hebben gezeten is de vogel weer weggevlogen. Een typisch geval van

een raamslachtoffer met lichte hersenschudding. Een draaihals krijg je
niet vaak te zien. Er broeden maar enkele tientallen in Nederland en de
soort neemt in aantal af. Hij staat dan ook op de zogenaamde "rode lijst".
Deze vogel is familie van de spechten. De draaihals heeft een prachtige
schutkleur die veel lijkt op een boomschorstekening. Hij dankt zijn naam

aan zijn flexibele hats die hij slangachtig kan strekken en zeer ver kan
draaien. Hij prefereert warme en zanderige loof- of lariksbossen met een
open structuur. Vandaar dat hij vooral op de Veluwe en in de duinen
broedt. Net als bij zijn grotere broertje, de groene specht, bestaat zijn
voedsel hoofdzakelijk uit mieren. Draaihalzen zijn trekvogels, die al vanaf
augustus naar Afrika trekken, ten zuiden van de Sahara. De andere
spechtensoorten in Nederland zijn geen trekvogels.

Visarend

Op zaterdag 25 oktober zag ik thuis vanuit het noorden twee grote vogels
naderen. Het waren roofvogels, maar hun vliegpatroon kwam mij niet
direct bekend voor. De onderkant van de vogels was wit en de uiteinden
van de zeer lange, smalle vleugels donker. Maar wat vooral opviel was
de vlucht met gehoekte vleugels. Ook kenmerkend waren de krachtige
vleugelslagen gevolgd door een lange glijvlucht. Het bleken twee prach-
tige visarenden op weg naar hun overwinteringgebieden in Afrika. Zo nu
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en dan bezoekt een doortrekkende visarend ook de Eijsder Beemden.
Meestal blijft hij of zij dan enige dagen om de accu op te laden en menig
visje te verschalken. Trekkende visarenden eten zo'n 500 gram vis per
dag. De meeste vissen wegen tussen de 100 en 200 gram. Hij kan vissen
vangen van meer dan een kilo. Op een hoogte van 20 tot 30 meter be-
spiedt de visarend al biddend zijn prooi. Met een duikvlucht stort hij zich
naar beneden om vlak boven het wateroppervlak zijn poten naar voren te
strekken. Hij verdwijnt dan nagenoeg geheel onder water. Bij een ge-
slaagde poging wordt de vis, geklemd in zijn poten, naar een favoriete
eetplaats gebracht in een hoge boom. Tot 1950 werd de visarend fel
vervolgd en werden zijn eieren geroofd. Nadien is de stand van de
visarend weer toegenomen. Hij broedt hoofdzakelijk in Schotland,
Scandinavie en de voormalige Sovjetstaten. In Nederland heeft de mooie
vogel nog niet gebroed, maar de verwachting is wel dat dit niet lang meer
op zich laat wachten.

Bosuilen

Dit jaar hadden we over bosuilen niet te klagen. Op 31 maart ontdekte
Jef Houten vijf jonge bosuilen in het "boske van Gadiot" nabij het kasteel
van Gronsveld. Het is bekend dat bosuilen at heel vroeg in het jaar hun
eieren uitbroeden, maar toch blijft het een raar gezicht als je in maart al
grote, jonge vogels ziet. De bosuil is een gedrongen uil met een grote
ronde kop met grote zwarte ogen. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit
muizen, maar ook andere kleine zoogdieren en vogels worden gegeten.
De bosuil jaagt vrijwel alleen in de schemering en 's nachts. Zijn zang
klinkt als "hoe, hoehoehoe" en is goed te herkennen.
Veertien dagen na Jef, op 14 april, ontdekte Hub Reumers in het Europa-
park ook vijf jonge bosuilen. Blijkbaar hebben deze vogels geen last van
hangjongeren en knetterende brommers, want de bosuil broedt al jaren in
het park. Op 19 juni belde Zjir Goessens (van de sikkertaores) mu j met de
mededeling dat een uil op het gazon was neergestreken. Deze vogel was
er slecht aan toe. 1k heb hem of haar nog dezelfde dag naar het
roofvogelopvangcentrum van Jo Erkens in Neerbeek gebracht. Helaas
belde Jo een dag later met de mededeling dat de uil niet meer te redden
was. De vogel was dusdanig geInfecteerd en verzwakt dat medicijnen
niet meer mochten baten.
Naast de opvang en het verzorgen van roofvogels is Jo Erkens vooral
bekend van de natuurserie "Natuur in Eigen land" die hij jarenlang samen
met Maurice Nijsten in opdracht van de KRO maakte. In augustus is Jo
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Erkens helaas aan een ongeneeslijke ziekte overleden. Wij en vele
natuurvrienden in Limburg zullen hem erg missen.

Dam hert

Regelmatig krijgen we een telefoontje met de mededeling dat in een
weiland aan de rand van het Savelsbos een ree tussen de koeien loopt.
Er zijn dan ook al vele foto's gemaakt van dit fenomeen. Het betreft hier
echter geen ree maar een damhert dat is ontsnapt en zijn of haar eigen
weg heeft gezocht. In het weiland van Nic Houben (van Kips) voelt het
zich blijkbaar zeer happy tussen de koeien en we zijn inmiddels al ge-
wend aan dit leuk tafereel. Vooral van die oranje koe is ze onafscheide-
lij k.

Er is nog van alles te zien en te beleven in de natuur. Wij zijn steeds
weer verheugd als we meldingen binnenkrijgen. Blijf dit vooral doen, we
zullen u dankbaar zijn.

Namens de sectie Natuur,
Pim van de Weerdt met dank aan Han, Jean en VTN Cadier & Keer
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Het Ommetje is een feit.

Op vrijdag 12 december heeft de officiele opening van deze wandelroute
tussen Gronsveld-Rijckholt en het Savelsbos plaatsgevonden. Aanwezig
waren delegaties van Stichting Instandhouding Kleine Landschaps-
elementen (IKL), Staatsbosbeheer, Provincie Limburg, Gemeente
Eijsden, Gebiedscommissies Maastricht, Heuvelland en Vitaal Platteland,
Vereniging tot Natuurbehoud Cadier en Keer, IVN Eijsden en VVV
Heuvelland. De wandelaars waren vertegenwoordigd door een afvaardi-
ging van wandelvereniging De Leren Tram uit Eijsden en Lotty Reintjens
uit Gronsveld. Daarnaast was er sprake van ruime publieke belangstelling
van veel Gronsveldenaren. Zij waren getuige van een ludieke onthulling
van het informatiepaneel "Bie 't Brokske".

Een van de vele organisatorische handelingen die aan de opening zijn
voorafgegaan was het uitschrijven van de prijsvraag "Hoe noemen we
het Ommetje in het Gronsvelds dialect." Wij werden blij verrast met
twaalf inzendingen met daaronder een vondst die met kop en schouders
boven de andere uitstak. Dat is tenminste de stellige overtuiging van onze
keuzecommissie. En zoals dat altijd gaat bij prijsvragen, over de uitslag
wordt niet gecorrespondeerd.

Als tegenprestatie voor het bedenken en inzenden van een naam voor het
Ommetje werden alle inzenders uitgenodigd om bij de opening aanwezig
te zijn. De meesten waren er. Ook de uiteindelijke winnaar Han Pittie.
De door hem bedachte naam is een afgeleide van een oud Gronsvelds
werkwoord dat nu nog, zij het sporadisch, wordt gebruikt. Han kwam als
volgt op het idee. Vroeger kwam zijn opa, Zjeng Martin, samen met oma
Jeanne, elk weekend bij hen logeren. Op zondagmiddag zei opa dan dat
hij samen met Zjeng Bouchoms even ging `drieje'. Ze trokken dan samen
een uurtje het veld of het bos in.

Toen Han van de prijsvraag hoorde, moest hij meteen hieraan denken en
al snel was voor hem duidelijk dat D'n Driej zijn inzending zou worden.
Hij raadpleegde nog het Gronsvelds woordenboek en daarin vond hij tot
zijn verbazing de bevestiging. Bij `drieje' staat letterlijk `een ommetje
maken'! Hij voegde nog aan zijn inzending toe dat het hem te gemakke-
lijk leek om met deze onoriginele naam eeuwige roem te verwerven.
Niets bleek minder waar! Het werd D'n Driej zoals u wellicht hebt
vernomen. De kracht van deze naam zit in de eenvoud.

Ralf13.11
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Voordat Han de eer te beurt viel de officiele openingshandeling te ver-
richten, werd mevrouw Hubertine Theunissen nog even in de bloemetjes

gezet. Als oudste deelneemster aan de prijsvraag kreeg zij de eer een
zijde van het informatiepaneel te onthullen. Zij deed dit met verve en
haar aanwezigheid werd ten zeerste op prijs gesteld.

Daarna was de beurt aan Han Pittie. Hij vertelde nog eens hoe hij D'n
Driej heeft bedacht en bij het noemen van de naam onthulde hij, onder

applaus van alle aanwezigen, het informatiepaneel. D'n Driej is vanaf dat
moment een feit. Naast eeuwige roem die Han hiermee heeft verworven,
werd hem een jaarabonnement van Grueles aangeboden en bovendien
kreeg hij een paar Nordic wandelstokken cadeau.

Daarmee was de opening nog niet ten einde.
Tijdens de toespraak werd gememoreerd dat D'n Driej mede tot stand is
gekomen door het leveren van veel vrijwilligerswerk. Dat was ook een
vereiste om in aanmerking te komen voor de 6.000 subsidie die Provin-
cie Limburg in het vooruitzicht had gesteld. De teller van de bestede
vrijwilligersuren stond Oar de opening op 249. Eijsdens wethouder
Gerrie Jacobs was bereid om samen met Piet Huveners van Sectie

Natuur nabij het informatiepaneel een boom te planten en zodoende
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symbolisch de 250 uur vol te maken. Nadat die klus was geklaard werd,
zoals dat bij Grueles traditie is geworden, een Elske gedronken op de
goede afloop.

Ter afsluiting werd de Kwizzenjer bezocht waar de aanwezigen nog
verrast werden met de heldere vocale klanken van Frances Vermazen. A
capella bracht zij haar succesnummer `Mie Groesele ten gehore. In dit
lied heeft zij al haar herinneringen aan de zondagse wandelingen met
haar vader op een pakkende wijze samengevat. Die wandelingen voer-
den over, hoe kan het ook anders, stukken die nu deel uitmaken van D'n
Driej.

Hub. Reumers
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Of?:

Historie

Heren van stand
De geschoten patrijs

Bij velen van ons bestaat de indruk dat "de dames en heren van
stand" de etiquette (heden ten dage zouden wij van "normen en
waarden" spreken) hoog in het vaandel hadden staan. Ook al
mocht dat in meer of mindere mate het geval zijn, het nam niet weg
dat men soms op het scherp van de snede met elkaar correspon-
deerde. Het ging niet zelden over een onbenullige aangelegenheid
die - bij het minste of geringste - in de sfeer van de "eer" werd
getrokken. Ter illustratie een voorval in de nab ijheid van kasteel
Blankenberg (bij Honthem) waarbij een geschoten patrijs op het
jachtgebied van de buurman terecht komt.

Tijdsbeeld
De gebeurtenis die hierna beschreven wordt, speelt zich af in de buurt
van kasteel Blankenberg in het najaar van 1790, een turbulente tijd. In
Frankrijk was een jaar daarvoor de revolutie uitgebroken. In heel Europa
is het onrustig; het broeit en het gist. In de Oostenrijkse Nederlanden
(waartoe o.m. delen van de huidige in Nederland en Belgie gelegen
provincie Limburg behoren) resulteert dit in het najaar 1789 in een
opstand tegen het gezag van keizer Josef II. De opstand ontstaat in het
gewest Brabant (vandaar de naam: Brabantse revolutie). Ongeveer
tegelijkertijd breekt ook in het prinsbisdom Luik revolutie uit. Op 17
november 1789 verlaat de landvoogd Brussel, samen met Oostenrijkse
overheden en ambtenaren. Paniek alom! Tot de personen die het zekere

voor het onzekere nemen en hun biezen pakken behoort ook de familie
van baron De Raet.

Voor de lees baarheid vermelden wij eerst de namen van de hoofd-
personen in dit artikel.
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baron De Raet, huurder van kasteel Blankenberg
De Gouban, priester en familielid van baron De Raet

- Wolfgang Zollner, commissaris van de graaf van Torring-
Jettenbach de heer van Gronsveld

Kasteel Blanken berg
Tegen het eind van de zomer in het jaar 1790 vinden wij deze baron De
Raet met zijn vrouw en elf kinderen terug op kasteel Blankenberg. De
Brabantse revolutie heeft hem en zijn gezin de wijk doen nemen: van
Leuven naar Maastricht en vervolgens naar kasteel Blankenberg dat hij
huurt van de eigenaar mr. Jacob Haksteen, die in Alkmaar verblijft.

In Leuven vervulde baron De Raet de functie van leken-econoom.
Keizer Josef II van Oostenrijk had hem in die functie benoemd aan de
adellijke abdij St.-Geertrui aldaar. Deze in 1206 gestichte abdij bezat
talrijke landerijen en hoeves. Daarnaast beschikte zij binnen de
omwalling over wijngaarden met een bijbehorend, nog steeds bestaand,
wijnpershuis. Heden ten dage resten van de abdij nog de kerk en een
deel van de kloostergebouwen.

Onze baron is het goede leven gewend. Op kasteel Blankenberg nodigt
hij al gauw vrienden en bekenden uit. Een van hen is de monnik De
Gouban, een familielid die als provisor (een soort rector) aan dezelfde
abdij verbonden is. En het goede leventje waaraan men ongetwijfeld in
Leuven gewend was, werd op het kasteel voortgezet. Tot die geneugten
des levens behoorde de jacht. De uitgestrekte terreinen rondom het
kasteel vormden een uitstekende mogelijkheid om te jagen. En dat deed
men dan ook.

Een jachtongelukje
En bij dat jagen kan het wel eens gebeuren dat men op het jachtterrein
van zijn buurman terecht komt. Dat laatste overkwam onze De Gouban.
Hij had een jonge patrijs geschoten maar ongelukkigerwijze kwam deze
terecht op het jachtgebied van graaf Torring-Jettenbach, beer van
Gronsveld, waarvan ook Honthem deel uitmaakte. Om zijn patrijs op te
halen moest hij de grens van zijn jachtgebied overschrij den (volgens
eigen zeggen: '10 of 12 passen') en daarbij had hij de pech te worden
betrapt door de jachtopziener van de graaf. Dat was geen toeval, want
de jachtopziener was al enkele dagen als een Sherlock Holmes bezig om
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De Gouban te volgen en op heterdaad te betrappen. Eindelijk was dat
gelukt! Maar toen waren de rapen gaar! De Gouban en de jachtopziener
richtten het geweer op elkaar. Later beweerde De Gouban dat hij niet
wilde dat de jachtopziener hem naderde omdat hij de indruk had dat deze
hem wilde slaan. De jachtopziener bleek over de sterkste zenuwen te
beschikken. Hij wist De Gouban te dwingen het jachtgeweer aan hem af
te geven `(onder dreiging mij te doden)' waarna hij het in beslag nam. Dit
gezichtsverlies zal een zware slag hebben betekend voor onze monnik.

Eis tot teruggave van het geweer
Hij liet het er - zoals te verwachten was - niet bij zitten. Op 6 september
1790 wendde de zwaar beledigde De Gouban zich tot de heer Wolfgang
Zollner. Deze was de plaatsvervanger van de graaf van Torring-
Jettenbach die de vrije rijksheerlijkheid Gronsveld in eigendom had, maar
die in Munchen resideerde. Zollner droeg de titel "commissaris" en was
cum laude afgestudeerd in het kerkelijk en wereldlijk recht. Hij stamde
uit een boerengezin uit Beieren waar hij in 1746 geboren was.

In die brief schetst De Gouban het gebeuren (vanuit zijn gezichtspunt) en
schuwt daarbij niet de commissaris wat stroop om de mond te smeren en
daarnaast - nauwelijks verholen - te verwijzen naar zijn adellijke afkomst:
'Ik heb niet de eer u te kennen maar men zegt dat u een hoffelijk man
bent die weet wat men personen van hoge afkomst verschuldigd is. Om
druk op de ketel te houden sluit hij zijn brief af met: 'Ik verzoek u dus
dringend het geweer terug te geven aan de brenger van deze brief.
Indien u dit weigert zal ik mu j wenden tot de graaf die mijn familie goed
kent.'

De (aangebrande) reactie
Dat laatste is niet anders te lezen dan als een dreigement en commissaris
Zollner vat dit dan ook als zodanig op. Hij is des duivels en reageert drie
dagen later op pissige wijze. Kort en bondig deelt hij De Gouban mede
dat de door zijn heer - de graaf - uitgevaardigde voorschriften duidelijk
zijn. Degenen die het jachtgebied binnendringen, moeten worden gearres-
teerd en gevankelijk naar Gronsveld gevoerd. De wapens moeten in
beslag worden genomen en worden eigendom van de jachtopziener.

Het spijt hem dus zeer dat hij het jachtgeweer niet kan teruggeven en hij
wijst er fijntjes op 'dal de jachtopziener slechts voor de helft zijn plicht
heeft gedaan omdat hij verzuimd heeft u te arresteren en mee te nemen
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110
naar Gronsveld'. Verder kan hij niet nalaten erop te wijzen dat hij wet
degelijk weet hoe men zich ten opzichte van aanzienlijke personen moet
opstellen maar 'ik weet ook dat voorname lieden andermans eigendom
respecteren en de eigendomsrechten van anderen niet met voeten treden
door zo onbeschaamd het gebied, de jurisdictie en de jacht van een
buurman binnen te dringen zoals u en uw vrienden onophoudelijk doen.'

De brief eindigt met een niet mis te verstane waarschuwing: 'Ik geef u
de goede raad in de toekomst niet het lef te hebben te stropen in het
graafschap want u wordt goed in de gaten gehouden'. Voor een "heer
van stand" moet deze zin bijzonder vernederend geweest zijn. Woorden
als: het lef hebben, stropen en in de gaten houden, die allemaal betrek-
king hebben op zijn (De Goubans) persoon: affreus! Het venijn zit ook

nog in de staart van de brief. Zollner schrijft: ik heb de eer te zijn, mijn-
heer, uw nederige en gehoorzame dienaar.'

De zet van De Gouban
Dat kan De Gouban niet op zich laten zitten en er moet nu zwaar geschut
in het strijdperk gebracht worden. Daarom is baron De Raet, het familie-
lid van De Gouban, aan zet. De baron wendt zich direct tot de graaf van
Torring-Jettenbach bij brief van 14 september 1790. Daarin doet hij het
gebeuren nog eens uit de doeken waarbij hij veel nadruk legt op het feit
dat de jachtopziener De Gouban, lid van zijn familie nota bene, heeft
uitgescholden. Hierdoor geschokt heeft men zich tot Zollner gewend met
het verzoek het jachtgeweer terug te geven. Als dat niet zou gebeuren,

zou men zich rechtstreeks tot de graaf wenden. Kennelijk is het deze
zinsnede - volgens baron De Raet - die Zollner in het verkeerde keelgat
is geschoten. Zollner heeft zijn familie verder uitgemaakt voor stropers
en zij zijn op een onbehoorlijke manier bedreigd. Onze baron is boos: `De
brief van de commissaris heeft ons allen buitengewoon beledigd en zeker
mijn vrienden, die niet rustiger zijn dan ik. Het valt te vrezen dat deze
zaak nog een vervelend vervolg zal krijgen.'

De tegenzet van Zollner
In de brief van baron De Raet heeft de graaf van TOrring-Jettenbach
kennelijk aanleiding gezien om aan Zollner opheldering te vragen. Zollner

reageert op 24 oktober 1790. Het wordt een partijtje moddergooien van
de bovenste plank! Waar Zollner zijn informatie op zo'n korte termijn
vandaan haalt is een raadsel. Had hij al het nodige voorwerk gedaan en
links en rechts informatie bij derden ingewonnen?
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Er wordt - het was te verwachten een weinig flatteus beeld neergezet
van baron De Raet en zijn kompaan De Gouban. De laatste wordt beti-
teld als 'een verwaande, ontevreden monnik'. Zollner weet te melden dat
beide heren halsoverkop moesten vluchten toen de Brabantse revolutie
uitbrak. Op die vlucht `namen zij evenwel alle geld uit de abdij mee en
alles wat zij in de gauwigheid nog bijeen konden garen. Van het geroofde
geld hebben zij het kleine kasteel Blankenberg gehuurd'. Zollner ontkent
dat hij verschrikkelijk kwaad is geworden toen baron De Raet voorstelde
om de zaak aan de graaf voor te leggen. 'Maar' schrijft hij 'het is wel
waar dat ik mij buitengewoon geergerd heb aan de opschepperige, leu-
genachtige praatjes van De Gouban.'

Zollner kent zijn plaats wanneer hij de graaf vraagt hem te laten weten
of hij onrechtvaardig heeft gehandeld of dat hij zijn opposanten onbehoor-
lijk heeft bedreigd. 'Of schrijft hij is het niet eerder zo dat het baron De
Raet is die in een brief de vermetelheid heeft gehad mu j op een onbe-
hoorlijke manier te bedreigen?' Strijdlustig als hij is geeft hij in zijn brief
aan dat `deze bedreigingen echter op mij totaal geen indruk hebben
gemaakt want dit soort mensen bezit, net als andere dieven, geen moed.

Daarbij komt dat mijn geweer evengoed schiet als het hunne.'

Dat het hier om ordinaire stropers gaat (Zollner spreekt van 'cleze heer-
tjes') onderbouwt hij door aan te geven dat de familie van de baron
gesignaleerd is bij het jagen in de buurt van de windmolen van Gronsveld.
Zollner heeft zich onmiddellijk naar de molen gespoed:' ik had mijn

geweer al geladen toen men mu j kwam melden dat genoemde lieden naar
het grondgebied van Heer waren gevlucht'. Maar vastberaden schrijft hij
de graaf: 'ik verzeker u dat, als ze nog eens proberen op Gronsvelds
gebied te jagen, ik ze gevangen zal laten nemen. De voorbereidingen zijn

al getroffen'. Zijn antwoordbrief eindigt hij met de pathetische woorden:
'ik ben vastbesloten de rechten van mijn landsheer te verdedigen en
hiervoor eventueel mijn leven te geven!' Wie zou zich niet zo'n toege-
wijde dienaar wensen?

Ten slotte
Hoe het tussen de heren is afgelopen weten wij - bij gebrek aan bronnen

- niet. Op zichzelf is dat ook niet zo belangrijk. Belangrijk is dat wij een
indruk krijgen van de wijze waarop de verschillende standen met elkaar
omgingen. De adelstand beschouwde zich nog steeds als bevoorrecht ten
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opzichte van de boeren, burgers en buitenlui (de derde stand). Maar
evenzeer was duidelijk dat het standsverschil zijn langste tijd had gehad;
ook in de landen van Overmaze. De Franse revolutie in 1789 en haar
beginselen van `vrijheid, gelijkheid en broederschap' zouden weldra ook
in onze regio wortel schieten.

Toen de Fransen in november 1794 de stad Maastricht veroverden
betekende dit het begin van het einde van de 'heerlijke rechten'. Het
graafschap Gronsveld werd daarna als onderdeel van het departement
Nedermaas ingelijfd bij Frankrijk en daarmee verdween ook de heer-
schappij van de graven van Torring-Jetttenbach.

Literatuur
Met dank aan Gilles Jaspars voor het beschikbaar stellen van zijn
transcriptie van de briefwisseling tussen Wolfgang Zollner en Graaf Van
Torring-Jettenbach.

Tekst: Harry Beckers
Tekeningen: Harry Huveners
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Gezien

" 't Hoes van De Kyzer", tenminste voor de helft, luidt het antwoord bij
onze laatste foto. Rijksweg 81 voor de mensen die nog niet zo vertrouwd
zijn met onze "Groeselder" namen.
Dit huis was tot 30 juni 1846 een geheel met het pand ernaast, nummer
79. In dat jaar is de woning in tweeen gedeeld. Nummer 81 werd woon-
huis, later met smidse en nummer 79 bleef café en woning. Het is vrijwel
zeker dat dit hele statige pand in de jaren 1698/99 is gebouwd. Van 1
maart dit jaar hebben Jacqueline en Carrie Martens samen met Ursula
Waber op nr. 79 weer een cafe geopend. Wie meer over de geschiedenis
van dit huis wil weten, kan het artikel lezen dat Piet Daemen geschreven
heeft in Grueles van 1988 nr. 2.

Sinds juli 1996 zijn Barbara Boe en Ron Henfling de eigenaars van
nummer 81. Het was liefde op het eerste gezicht, vertelde Berb mu. Ze
keken vanaf de Rijksweg door de ramen naar binnen en de mooie ruime
woonkamer deed hen meteen besluiten contact op te nemen met de
makelaar. ben zij het hele huis met terras, grote tuin en `bakkes' bezich-
tigd hadden, stond hun besluit vast. Nadat zij 21 jaar in Eijsden hadden
gewoond, kozen ze nu voor Gronsveld. Berb en Ron wisten mu j dit op een
mooie manier te vertellen: toen wij de eerste Groete Broonk mochten
meemaken en op Broonkdinsdag het hele dorp vanuit ons huis de
`Potsjteg' op zagen komen om de majoor naar huis te brengen, voelden
wij ons de koning te rijk.

Berb en Ron pasten de woning en de tuin aan aan hun eigen wensen. Zo

werd de keldertrap verplaatst naar zijn oorspronkelijke plaats, onder de
poort. Hierdoor werd de woonkamer nog groter. Het huis is ook geschikt
voor hun praktijk als heilpraktiker.
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Berb en Ron kochten deze woning van Wiel Laschet en Rian Caster-
mans. Zij kochten het pnad van Elly Soudant en Karel Jaspars in juni
1992. Karel en Elly hebben de woning haar huidige aanzicht gegeven.\Zij
kochten dit historische pand als bouwval in 1970 van Jean Spronck.
Karel en Elly hebben vijf jaar volgens de richtlijnen van Monumentenzorg
gewerkt aan een complete restauratie.

Sjef Cans
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Dat zelfs ik nog verrast kan worden door een achterom bewijst boven-
staande foto. Een oase van rust midden in ons dorp. Probeer deze plek
maar eens te traceren.

Streekmuseum

Zaolig nejaor
'rine kop votil haor
`nne kop you! niete
Noe maogs te ien 'n waffel biete

(oud Gronsvelds nieuwjaarsversje)

Uit onze collectie: een oud wafelijzer. De kachel werd opgestookt en
nadat het deeg in het ijzer was gelegd, werd het hete ijzer dichtgeklapt
en vervolgens om en om gedraaid boven het vuur van de `kwizzenjer'
totdat de wafels gaar waren.
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Uitbreiding
Al vaker is in dit artikel gesproken over het gebrek aan opslagruimtek

voor de alsmaar groeiende collectie van onze stichting. Gelukkig heeft
ook de gemeente Eijsden aandacht voor ons ruimtegebrek. Om voor de
korte termijn een oplossing te bieden is het stenen gebouw, dat gelegen is

op het terrein waar de sectie Streekmuseum haar loods heeft, een optie
die de sectie goed kan gebruiken. Weliswaar is de ligging van het voor-
malige lager niet geschikt als museumlocatie, zij voldoet wel voor het
bergen van onze voertuigen en materialen. Ook is het mogelijk om er een
ontvangstruimte voor groepen te creeren. Op dinsdag 16 december jl.
heeft de gemeenteraad van Eijsden het voorstel besproken om de voor-
malige gemeenteloods in bruikleen aan onze stichting te geven.

Bezoek
Anderhalf jaar geleden bracht de Lions Club Eijsden een bezoek aan
onze werkplaats en ons museum. De groep werd rondgeleid door onze
medewerkers. De leden van de Lions Club waren enthousiast over onze
collectie. Als blijk van waardering werd toegezegd de stichting Grueles
voor te dragen voor een schenking door de Stichting Hulpfonds
Preuvenemint. Op zondag 16 november jl. werd aan onze stichting een

bedrag van 600 symbolisch overhandigd. Dit bedrag willen wij, zodra
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wij de beschikking krijgen over het voormalige gemeentelager, besteden
om het gebouw op te knappen en in te richten als ontvangstruimte voor
groepen en scholen uit onze omgeving. We danken de Stichting Hulp-
fonds Preuvenemint en de Lions Club Eijsden voor deze schenking.

Naast het genoemde geldbedrag werd ook een "vliegend" spaarvarken
aangeboden. Dit met een knipoog naar het Engels gezegde "as pigs can
fly" als symbool voor initiatieven die vaak vooraf kansloos worden gezien
maar uiteindelijk toch slagen.

Nieuwe aanwinst
Onze collectie blijft uitdijen. Wellicht weten de mensen die voorwerpen
beschikbaar stellen dat we binnenkort meer opslagcapaciteit hebben.
Enkele weken geleden kregen wij van Margriet Reintjens-Moonen een
apparaat dat wij niet kenden. Bij nadere bestudering bleek het een an-
tieke personenweegschaal te zijn. De weegschaal wordt gerestaureerd
en zal een plaats krijgen in onze apotheek: weer een pronkstuk voor onze

collectie.
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ii

Onze nieuwe antieke personenweegschaal.

Grueles keenderckiog
Op 26 september jl. bezochten de leerlingen van groep 7 en 8 van de
Basisschool Sint-Martinus nit Gronsveld ons museum in het kader van
Grueles Keenderdaog, inmiddels een vast onderdeel op onze jaar-
kalender. Op deze dag laten wij de kinderen kennis maken met de activi-
teiten van onze stichting. De ruim 70 kinderen werden in groepen ver-
deeld en rondgeleid in het museum. Bij een stand van de sectie Natuur
mochten ze braakballen van uilen uitpluizen en bij een stand van de sectie
Foto werd hun kennis van het dorp getest. Het veilingspel werd wederom
een spannende aangelegenheid met uiteindelijk alleen maar winnaars.
Alle kinderen kregen een appel en een "streelcmuseumdiploma". De
huisvesting kwam ter sprake, waarop een van de kinderen reageerde:
"Als jullie een handtekeningenactie beginnen, zal ik direct tekenen."
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Grueles keendercidag

Prijsvraag
De vorige opgave was weer eens gemakkelijk gezien de vele reacties die
ons bereikten. Hierbij moet nog worden vermeld dat alleen reacties per
brief of per email meedingen. Reacties die bijvoorbeeld tijdens de kermis
worden gegeven om 23.00 uur `aon 't befet' kunnen helaas niet mee-
dingen naar de prijs.
Afgebeeld was een molensteen. Het spreekwoord dat wij zochten werd
door alle inzenders genoemd: `r Kent niks laote ligke es heit iezer en
mualesjtejn. Het spreekwoord werd gebruikt voor iemand met lange
vingers, zo leert ons het Gronsveldse woordenboek. Chris Steegs uit
Rijckholt gaf ons ook de juiste oplossing maar kwam bovendien met meer
dan 100 Nederlandse spreekwoorden over molens en molenstenen. Na
loting kwam Guido van der Mullen uit Gronsveld als winnaar uit de bus.
Hij mag iemand blij maken met een jaarabonnement op ons periodiek.

Zoek een Gronsvelds spreekwoord of gezegde bij het voorwerp op de
volgende bladzijde.
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De juiste inzender (bij meerdere juiste inzendingen wordt geloot) mag
gratis iemand een abonnement op ons periodiek Grueles cadeau doen.
Inzendingen kunnen worden gericht aan:
Frans van de Weerdt, Rijksweg 153a, 6247 AD Gronsveld of per email
fransvandeweerdt@home.n1

Sectie Streekmuseum

Gerard Wolfs (van Marie van Graatsje) en Jose Doumen (van
Dorneke)

Gerard Wolfs werd geboren op 28 mei 1929 te Gronsveld. Zijn ouders
waren Berke (Hubertus Bartholomeus Renerus) Wolfs, geboren op 3
februari 1896 te Eijsden en Marie (Maria Hubertina) Doyen, geboren op
14 oktober 1898 te Gronsveld. Marie en Berke trouwden op 5 juni 1926
en ze trokken tijdelijk in in het huis van de familie Van Caldenborgh aan
de Rijksweg (nu Rijksweg 136). Daar werd hun oudste zoon Huub
geboren. Al snel verhuisden ze naar de Hennemettenstraat 17. Hier werd
Gerard geboren. Gerard werd in zijn eerste levensjaar getroffen door
kinderverlamming. De gevolgen daarvan zijn bepalend geweest voor zijn
verdere leven. Hij hield er geen zichtbare handicap aan over, maar zijn
naasten wisten dat zijn linkerarm en zijn benen niet optimaal functioneer-
den. Het gezin verhuisde nog een keer en wel naar Harmonieweg 1,
waar ze enkele jaren het huis deelden met het gezin van Ber en Liza
Doyen-Waber. Na 9 jaar diende zich een derde kind aan: een meisje,
Alice (Jaspars-Wolfs). Vader en moeder bleven in het huis wonen tot het
overlijden van vader in 1968.

A 4",

ANURNIEMOS
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I
I Gerard (liggend) met broer Huub.

Gerard ging in Gronsveld naar de lagere school. Na schooltijd werd er
buiten gespeeld en terwijI zijn vrienden aan het voetballen waren, maakte
Gerard, die vanwege zijn handicap niet kon meedoen, vaak een wande-
ling door het Savelsbos. Aan het eind rustte hij dan uit op de wei van
Kips. Daar genoot hij van de natuur, die altijd een belangrijke rot in zijn
leven zou blijven spelen. In die wei bracht hij ook veel tijd door met zijn
vrienden, bijvoorbeeld na het verstoppertje spelen in de Dolekamers. En
als broer Huub, Gerrit van Megen (van de kemies) en Pierre Vliegen dan
van de partij waren, ontstond er spontaan een meerstemmig 'a capella-
koortje'. Gerard was bijzonder muzikaal. Ondanks dat hij geen noot kon
lezen en geen instrument kon bespelen, kon hij moeiteloos een 2e, 3e of
zelfs zie stem itnproviseren. Soms hoorde men het groepje vrienden tot in
het dorp zingen. Het moet alleraardigst geklonken hebben, want ze
kregen zo hier en daar complimenten. Ook thuis werd er met Alice en
Huub vaak meerstemmig gezongen.
Na de lagere school ging Gerard naar de mulo in Eijsden. Het was
intussen oorlogstijd en omdat er geen fietsbanden waren, moest die
afstand dagelijks te voet worden afgelegd. In de tijd van de bevrijding
(de tijd van 'de vliegende bommen') sliep de hele familie op een paljas
(strozak) in de woonkeuken. Toen het gevaar dreigender werd, ging het
gezin naar het ouderlijk huis van Gerards moeder, Rijksweg 88 om daar
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in de gewelfde kelder te slapen. De Amerikanen richtten in de werk-
plaats achter het huis een keuken in. Tijdens hun tijdelijke verblijf in het
huis aan de Rijksweg was Gerard vaak te vinden in de Amerikaanse
keuken `om wat te bikken'.
Na de oorlog, Gerard had de mulo intussen met succes afgesloten, volgde
er een tijd van wederopbouw. Zo kwam hij als werkzoekende terecht bij
de zogenaamde "Schade-enquete commissie". Dit was een onderdeel
van 's rijksbelastingen dat de in de oorlog geleden schade aan gebouwen,
wegen, etc. registreerde. Ondertussen volgde hij 's avonds de ene na de
andere cursus boekhouden met als bedoeling zijn MO (leraardiploma) te
halen. Dit lukte helaas niet, omdat zijn wiskundekennis onvoldoende was.

In die naoorlogse tijd werd de verkennerij opgericht door kapelaan
Jochems. Gerard was lid van het eerste uur. Tijdens het eerste kamp
bestond de basis van alle maaltijden, van ontbijt tot avondeten, uit toma-
ten. Gerard was aanvankelijk een echte liefhebber van tomaten, maar na
dit kamp raakte hij geen tomaat meer aan.
Als jongeman was hij bijzonder gefascineerd door de techniek. Hij ont-

1955. Jos6 en Gerard
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Jose met haar Gronsveldse vriendinnen. V.I.n.r. Jes Wolfs (van Hooren),
Jos6, Marie van den Boom (Goessens), Adele Willigers (Indebraek).

popte zich tot elektrieien en loodgieter en als er lets geklust moest wor-
den, dan was het vanzelfsprekend dat hij het klusje klaarde. In mijn
herinnering droeg hij altijd een storias en menigeen zal ook dat beeld van
hem hebben.
Het zal diezelfde fascinatie voor techniek zijn geweest die hem, in de tijd
dat hij in Maastricht bij gieterij Hamers oorspronkelijk als boekhouder in

dienst was, naar de gieterij lokte. Hier hielp hij regelmatig mee met de
gietprocedure zelf. Toen de gieterij ophield te bestaan, vond hij in Darley
NV (toen gevestigd in Heer, thans in Eijsden), een nieuwe werkgever.
Hij pakte zijn oorspronkelijke beroep van administrateur weer op. Toen
er sprake van was dat het bedrijf zou ophouden te bestaan (hetgeen
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Bij het huwelijk van Jean Doumen. V.I.n.r. Annie Doumen, Gerard Camps,
Jose, Gerard.

achteraf niet is gebeurd), zocht Gerard een nieuwe betrekking. Die vond
hij bij een uitgever van leesportefeuilles en maandbladen. Giraal
bankieren was in die tijd niet vanzelfsprekend en omdat Gerard van
autorij den hield ging hij, meestal vergezeld van een van zijn kinderen, de
abonnementsgelden maandelijks incasseren bij de tussenpersonen in
Noord-Limburg en Noord-Brabant. Hij was een integere, toegewijde en
accurate boekhouder.

Omdat Gerard zelf niet kon voetballen en sport hem toch erg boeide,
heeft hij naar manieren gezocht om het tech een deel van zijn leven te
laten zijn. Zo was hij medeverantwoordelijk voor de oprichting van het
jeugdvoetbal in Gronsveld. Hij was er onder andere leider en scheids-
reehter. Later zou hij ook een tijd coach zijn van het dameshandbalteam.
En wie herinnert zich niet de schaatstijd van `Ard en Keessie'? Met de
speciale krantenpagina waar de tijden op genoteerd konden worden, zat
Gerard aan de buis gekluisterd. Meestal had hij de berekening voor het
eindklassement al klaar voordat de uitslag op het scherm verscheen.
In 1950 kwam Jose Doumen in Gerards leven. Ze zagen elkaar regelma-
tig omdat ze gelijktijdig naar hun werk in Maastricht fietsten. Later
wachtten ze op elkaar en fietsten ze elke dag samen.

.4ungsostazossemmuamorsionswits4MMOMMOSPEWrin
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Jose werd op 23 augustus 1932 geboren op Rijksweg 219 tussen
Rijckholt en Maarland. De huizen die daar lagen, werden in de vo1ks-1

mond de 'vier jaargetijden' genoemd. Jose was het zesde kind van Nets
(Cornelius Johannes) Doumen, geboren op 15 januari 1895 te Rijckholt
en Marie (Maria Anna) Aldenhoven, geboren op 1 februari 1895 te
Gronsveld. Ze trouwden op 15 juli 1921. Hun gezin telde acht kinderen:
Come, Mia, Jean, Rica, Annie, Jose, Frans en Jennie. Ondanks het feit
dat het gezin sterk op de gemeenschap van Rijckholt en Gronsveld
gericht was, bezochten alle kinderen de lagere school in Oost-Maarland.
Voor Jose was dat geen leuke periode; ze kon niet goed opschieten met
de `soeurs' en kreeg vaak strafwerk mee naar huis. Als haar vader
daarachter kwam, deed hij er nog een schepje bovenop. Vooral 'Ma
mere Johanna' (de bobbel) was debet aan die minder leuke tijd. Na de
lagere school viel er voor de meisjes niet veel te kiezen. Ze mochten wet
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Rijksweg Rijckholt. V.I.n.r. Jose met zus Jennie
en broer Frans.

6 mei 1957, bruiloft. V.I.n.r ma en pa Doumens-Aldenhoven, Jose, Gerard,
Alice Wolfs (Jaspars), ma en pa Wolfs-Doyen.

verder leren, maar dan alleen voor coupeuse. In die tijd dacht men: daar
hebben meisjes tenminste wat aan, anders moest je maar gaan werken.
Een tijdje ging Jose, net als haar zus Annie, in Eckelrade naar de huis-
houdschool, maar ook daar kon ze haar draai niet vinden. Toen ze op
spijbelen werd betrapt, werd haar aangezegd dat wie niet leren wit, maar
moet gaan werken. Ze wilde wel graag naaien leren door in een atelier te
gaan werken. Dat deed ze bij atelier Rovers. Jose zou een hele goede
coupeuse worden.
De oorlog was ook voor de familie Doumen een moeilijke tijd. Jose was
in die periode nog een kind, maar wist zich wel nog te herinneren dat ze
met alle kinderen gingen 'zutimere' op de nabijgelegen akkers en dat ze
tijdens die actie weleens moesten schuilen voor vliegtuigen. De Amerika-
nen waren tijdens de bevrijding in groten getale neergestreken in en om
haar ouderlijke woning, die omgetoverd was tot officiersmess. Het was
een komen en gaan van jonge mannen en de ouders hadden er hun
handen vol aan om ervoor te zorgen dat hun dochters niet in zeven sloten
tegelijk liepen. Gelukkig had Mia, de oudste, reeds vaste verkering met
een grote, sterke en jaloerse jongeman die een oogje in het zeil hield op
zijn aanstaande bruid en haar zussen. Na de oorlog trouwden de oudere
zussen. Toen Rica (getrouwd met Jef Konings, slager in Heer) zwanger
was van haar eerste kind, zei Jose haar baan bij Rovers op en stortte
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zich volledig op het gezin van Rica en de slagerij. Ze woonde bij Rica en
haar man in. Er was in die tijd van hard werken ook tijd voor uitstapjes.
Jose ging vaker met haar Gronsveldse vriendinnen dansen bij Trinet en

Zjef van de Weerdt.
Gerard en Jose kochten van de familie Doyen een kavel waarop pa
Doumen een huis bouwde, Rijksweg 86. Op 6 mei 1957 trouwden Gerard

en Jose. Het huwelijk werd tegelijk voltrokken met dat van zus Annie en
Gerard Camps. Het feest vond plaats in de timmerwerkplaats achter het

huis op Rijksweg 219. Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren:
Myriam (1958), Desiree (1960), Gerald (1964) en Guido (1966). De
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Rijksweg. V.I. n. r Jean Doyen, Gerard, Zjirke Doyen.

Hoek Hogeweg-Graaf van Bronckhorststraat. Controlepost autorally van de
Harmonie. V.I.n.r. Gerard, ? HesseIs, Helmie Lebens.

jongste werd kort na zijn geboorte ernstig ziek en hij zou altijd een zieke-
lijk kind blijven. Dat was zwaar voor Jose. Gelukkig kon Gerard af en toe
de Volvo van zijn werkgever lenen en dan reed hij even naar Wittem om
daar bij de heilige Gerardus Majella, zijn steun en toeverlaat, een kaarsje
op te steken. Dit verzachtte het leed een beetje.
Gerard was bestuurslid van de harmonic. Hij bezocht trouw alle repeti-
ties en ontliep geen enkele verplichting. Binnen de vereniging was zijn
inzet tomeloos: niets was hem te veel. Vele jaren was de harmonic zijn
tweede leven en natuurlijk was er niet altijd en in alle opzichten overeen-
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1967. Hogeweg, bronkprocessie op weg naar Rijckholt.
Gerrie Kuypers, Jean Lebens, Gerard, Peter van

der Mullen. Gilles Spronck

stemming met iedereen, maar strubbelingen werden overwonnen en hij

zou zijn leven lang actief bestuurslid blijven.
Een andere hobby van Gerard waren zijn kanaries. Hij had een voliere in
zijn tuin waar hij kanaries fokte. Ook had hij veel oog en oor voor de

vogels in de natuur. Hij genoot van mooie vergezichten en hij was een
dierenvriend.
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Handbalclub. Staand v.I.n.r. Pierre Schrijnemaekers, Gerard, Millie Smeets
(Dassen), Elly Soudant (Vincken), Marie-Therese Smeets, Zus Reintjens
(Bovy), Mieke Dassen (Pinckaers), Bertha Doyen (Nelissen). Zittend v.l.n.r.
Els Bessems, Ti/la Heijnen (Koekkelkoren), Els Heijnen (Erckens), Monique
Willigers (Martens), Elly Wouters, Sophie Wolfs.

Toen hij nog niet zo lang een auto had, werden tijdens de zomervakanties
dagtrips naar zee, naar de dierentuin van Antwerpen, en ook naar Coo en
Monschau gemaakt. Later werden Gerard en Jose door dokter
Balkestein uitgenodigd om eens een vakantie door te brengen in zijn
huisje pal achter de dijk bij de molen in Vlissingen: het werd Gerards
tweede thuis.
Zijn hartziekte probeerde hij zoveel mogelijk te negeren, omdat er vol-
gens hem toch geen adequate oplossing was. Hij had zich er wel in
verdiept, maar de geboden oplossingen waren in zijn ogen allemaal te
riskant en ze waren alleen van toepassing bij een uitzichtloze situatie en
dat was bij hem niet het geval, dacht hij. Hij probeerde te leven met zijn
probleem en hoopte dat er met de tijd vanzelf een oplossing zou komen.
Die kwam voor hem te laat. Hij stierf op 21 oktober 1988 op 59-jarige
leeftijd tijdens de operatie.
Jose hield zich bezig met haar gezin. In het begin, zonder wasmachines
en ander huishoudelijk gemak, was het huishouden nog een dagtaak.
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Bovendien maakte ze de kleding voor haar gezin zelf. Daarnaast was
Jose zeer sociaal bewogen. Een bijzondere vriendschap onderhield ze
met Joke Spronck-van Woesik. Ze zagen elkaar elke week. Toen de
kinderen klein waren, werden er ook gezamenlijke uitjes georganiseerd,
zoals picknicken in het bos of aan de Maas, of samen naar de speeltuin.
Jose was iemand die zich altijd wegcijferde en ze had voor velen een
luisterend oor. Toen dokter Balkestein zijn dochter Marjan verloor, ston-
den Jose en Gerard voor hem klaar; er ontstond een hechte vriendschap.
Kort na het overlijden van Gerard, moest Jose een openhartoperatie
ondergaan. Dat was een spannende tijd. Met het verlies van Gerard nog
vers in het geheugen, moest Jose nu onder het mes. Haar eerste woor-
den toen ze uit de narcose ontwaakte waren: "1k mis zijn arm om mijn
schouder." Ze zocht een nieuwe uitdaging en vond die bij de Zonne-
bloem. Haar sociale vaardigheden en haar levenservaring kwamen daar
pas echt goed uit de verf en vol overgave zette zij zich in voor de bejaar-
den van Gronsveld. Ze genoot ervan om jets te betekenen in het leven
van een ander en het was heel dankbaar werk, want de meesten keken

Het bestuur van de harmonie op receptie. VLn.r. Harrie van Hooren, Zjef
lndebraek, Bert van de Weerdt, Wil van Baal, Zjef Clermont, Mathieu
Pinckaers, Burgemeester Zjef van Laar, Gerard.
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uit naar haar bezoek en vroegen bij haar vertrek wanneer ze weer zou
komen. Dat deed haar goed. Men had haar geen mooier cadeau kunnen
geven dan deze spontane dankbaarheid. Ze werd voorzitter van de
plaatselijke afdeling.

Jose en Gerard waren er, zoals veel ouders, altijd voor hun kinderen.
Jose zocht in die tijd vaak troost en kracht bij de 'Sterre der Zee'. Regel-
matig bezocht ze de kapel in Maastricht en stak er een kaarsje aan. Ze
putte altijd veel kracht uit haar geloof. Kerstmis was voor haar dan ook
een belangrijk feest. Niet in het minst om de blijde boodschap, en ze
probeerde het dan ook altijd gezellig te maken. Ze stak veel tijd in het
optuigen van de boom en de kerststal met tafereeltjes. Voor het kerst-
diner deed ze altijd erg haar best. Maar het kerstdiner was zo traditioneel
dat iedereen wist wat er op tafel zou komen.
Ook de kermissen werden bij de familie Wolfs altijd traditioneel gevierd
met veel vlaaien. Vader, moeder en broers en zussen Doumen werden
dan uitgenodigd. Toen de familie nog 'in de kleine kinderen zat' kwamen
Joses zussen dagen van tevoren helpen met het bakken van vlaai en het
maken van koude schotel.
In het voorjaar van 1996 werd bij Jose longkanker geconstateerd. Ze
heeft ertegen gevochten en wilde graag nog wat bij haar dierbaren
blijven. Ze had nog niet zo lang een paar kleinkinderen en die wilde ze
nog graag zien opgroeien. De kleintjes gaven haar veel energie en zij
deed dingen met hen die ze zelf niet voor mogelijk had gehouden. Ze was
een lieve oma en een speelkameraad voor haar oudste kleinzoon, die het
zelfs voor elkaar kreeg dat ze met hem op de grond ging zitten spelen.
Ze had er yeel voor over om bij haar kleinkinderen te kunnen zijn en ze
zei gemaakte afspraken af als een beroep op haar gedaan werd om op
hen te passen. Al gauw bleek dat de ziekte het zou winnen. Jose stierf op
16 juli 1996.

Myriam Wolfs

193

1.1.1 1/7.1.7.rar



Inhoudsopgave "Grueles" jaargang 28, 2008 Rubriek en artikel afl. blz.

Natuur
Is de eikelmuis nog Limburger 1 4
Van Voegelsjtang tot Tete de Veau 2 65
Hoe noemen we het ommetje? 2 68
Regenwaterbuffers 3 111
Henkeput in ere hersteld 3 119
Rariteiten 4 150
Het Ommetje is een feit 4 159

Omslag en titelpagina
Nico Starren met het Sint-Sebastianusvaandel 1 1

Hub van de Weert met het Sint-Hubertusvaandel 2 41

Jos Nijsten met het Keizersvaandel 3 85

Frans Bernards met het Schuttenvaandel 4 141

Streekmuseum
Bronk 1 15

Zustervereniging Margraten 1 16

Nieuwe aanwinst: naaitang 1 16

Prijsvraag 1 17

Groete Broonk 2 69

Wat maog 't zien: zadeltas 2 69

Nieuwe aanwinst: rugsproeier en kipkar 2 69

Raadsel 2 70

Groete Broonk 3 127

Sjputil en Zaank 3 127

Fuchsia-tentoonstelling 3 128

Raadsel 3 129

Gronsvelds nieuwjaarsversje 4 174

Uitbreiding: loods 4 175

Bezoek: Lions Club 4 175

Nieuwe aanwinst: antieke personenweegschaal 4 176

Grueles keenderdaog 4 177

Prijsvraag 4 178

Rubriek en artikel afl. blz.

Dialect
Gebed van e vutigelke 1 9

Ejndelik 2 44

Saoterdes vuur de kermes 3 89

Kiesmes 1944 4 146

Foto
1 10

2 57

3 121

4 169

Gezien
Harrie en Regina Brouwer, Achter het Tolhuis 1 1 13

Mark en Saskia Smeets, Rijksweg 95B 2 63

Ingrid Haest en Paul Hofman, Rijksweg 38 3 125

Ron en Barbara Healing, Rijksweg 81 4 172

Historie
De watersnood in Heugem in 1784 1 18

De oudste Limb urgse schuttersfeesten 2 48

Fanfare St.-Joseph 3 93

De geschoten patrijs 4 161

Ken d'r lion nog?
Frans van de Weerdt 1 30

Fer Schrijnemaekers 2 73

Marie Pleumeekers 3 131

Gerard Wolfs en Jose Doumen 4 180



11.-

Rubriek en artikel

Van aal en nog get
Historische verbrandingsmotoren in Gronsveld
De Grote Onbekende Foto
De Grote Onbekende Foto

1 29
2 71

3 130
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