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STC 1RANSTT GISRTA MUI{DI.
H. \lan Wersctt.
07-o2-L990.

I

In jaarrEarg L, nturuner 4, \ran ons periodiek ttDe Borgad.rr heeft eerr
drietal aft,il<elen gestaan c'ver het station Sinpelveld en de spoorlijnert
wEran:eËut het lag.

Verleden jaar, in 1-989, werrd niet alleen het dtn-rrste, naar ook door
het nrcoiste deel \ran ons lard rijderde, tlMillioererrlijntjet' otrrtreïreven.
Als rnen uit de richtirg Spektrolzertreide largs het Faterlclooster reed had
Illen varuit de trein een practrtig uitzicht, q het lilrlsyeld. Et ,s avonds
was het net alsof een rerrsactrtiq speldelilssen zidr voor onze ogen
ontvowrrle. Drizerden lictrtje flil<kerden er en vornden een sctrittererd
schonlspel.Uit een oogpunt \ran Uezuinigirq neerde minister N. smit-Kroes
deze lijn te rrceten cgtreffen.

Hetzelfde lot bedreigrE, nu de lijn Aken-Sfunpelveld-l{aasEricht. Deze
lijn is cp eén na de ouCste - en terrens de eerste spoonreg die Nederlard
net het buitgrlard ver'lcirdt. Bijna L40 jaar (nI. sirrls 1953) is deze fijn
al in eploitatie.

Niet alleen Sinpelveld, nErar practrisctr getreel zuid-oost LimtrrrrE zal
in 1992, wanneer deze lijn wondt qrqetrenren, Itstrrcor*regloosrr zíjn.

Hiercrder één der vele episoden uit het verleden die illustreren hoe
belarqrijk deze lijn is genreest. Ik vord dit bericht in de ttlimtxrreger
I(oerierrr van rnaart L868, en laat dit hieÈij lettelijk volgên:

ItSinpelveld, 1-7 rnaart L868: A1Ïrier z:-1n verleden week pe"f +por in
transit rular Bgelard doorrEekcnen 392 ossen rran Oostenrijl<" afkcnrst
en 5000 schapeni en een gnrcte hoeveelheid grraan, voorrrtlrrelijk ta::vre
kcmrt hier ons lard binnen. Scms zijn erikele treinen die 500o zald<en
táJÍE bevatten. fr heerst veel leven qp onzen spoor, 2 à 3 goederen
treinen heeen wij soilts per dag nreer dan gerroonlijk" tt

....a/ in /íál /ac/?h ztr?n //án lastenrVr'se
aflorlrst taar Ë,aya/"*ad

Een volgerd berictrt errcrder:

rrsinpelveld: Het fijdt nu geen twijfel reer dat de zijtak \ran hier naar
I(erloade ret spoed za1 aargerrdrgren worrden. De Directie van den $nornreg
heeft het venraarrd.igen der berrodigde stenen, cirrca 2.5 millioen, aeu:r
den Heer Jos. Fleerrtz, ffi alhier, uitgegenren.rl

Zo ver deze lanrf-eberichten. Dhn zqr net een gevleugeld woord ]<unnen
zeglten: rrhs waren danals Zeitentr.

ht het aan de Stationsstraat destijds heel wat dnrldcer was dan
tegemrrcordig, blijl<t wel uit het feit dat in deze sÈraat 8 (acfrt) café's
lagen en nu geen één neer.

Hopelijk dat de plannen voor een stocnrtrein op een dezer lijnen voor
toerisËisclre doeleirden werkelijklreid Írag worrden.



ENKETE W Oï/ER TE \TERLTCIilN.E IN SIUPETJ'ET,D
IN TE ÏSP \TA}I DE LAATS:IE In{TERD ilAAtrI.

Toen nijn gtootrrader J.St.lluberturs rran I{ersctr (grionilegE;er \ran hoÈel
nta>cfure) in rgo+ overleed rtras hij 80 jaar qld,.
Electriciteit kerde IIEn toen rrcg nieÉ in ons dory. DJs zaken zoals
telerrisie, radio, atrtcnraÈisctre tn'gractrin€ en alle ardere electrisctre
a$)arraten die vardaag in onze nonirgen aarwezig zíjn, waren onbel<erd.e
gaootheden voor hem.

In zijn tijd bestord de verlichting binrrenstmis neestal uit een kaars
qp een l<ardelaar die cnreral Íreegencrren kCIn woden, en de rípetrolslanqrft
ook wel de rtluutrr genoerd. ÀIs Érardstof voor deze faatstglgrebmilcte'nren
petroletun. Ïlot in de jaren twintig las deze in bijrn iedere-winkel in
ons dorp te koop. - De reeste qderen order ons lqxóen zictr rrcg goed de
penetrante geur hienran herinnenen die toentertijd in onze wínÉet hirg.
De petroleunlEm die net zijn kar, lraalrcp enige rnterr petloler.m lagen,
door het dorp reed was een zelfde Oagefij]<se-versc5ijnirg ats de ne1k-
boer, de ba]<ker of de grcenteber. In de-jaren twintig eí a"r-1,ig **"
dat dhr. Gerders d,ie in de M woorde.

De eer^sÈe beri&ten c,\rer vertictrting in sinpelveld vqd ik in de
gereentenohrfen \ran het jaar L879. De genreenternaa n€tm toen nanrefijk
in zijn vergaderirg \ran L7 octser LgTg de volgende besluiterr:

ne @ ïraar het sÈation nroeten betroorlijk verlicht woÏden.
hamn lcmn er:
1. t$tee lantarens Q de toegarqisareg vanaf de C,aas tot aan het station,

en
2. drie lantarens in de l<cm der genpente en wel:- aem de Gaas

- aan het ]<erld:of (dit lag toen rcrdcnn de kerk)
- aan de nieure bêek.

t
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. Deze lanperr haddÍen als br:ardstof olie. Het aansteken van deze verli-ch-
tirq geschiedde door de genreentelijke l<arrtoru:ier.
Ï.ater wenden deze lalrpen vetrrdrqen door gaslarperr. Het opsteken hienran
vrras rond 1900 het werk van kantorurier Joep Didden. nen val deze lalrpen
bevirdt zichr heden nog in de tuin \ran een pard aan de trastoriestraal.
federe avord tegen zonsondergang grrg de kantorurier rord om deze larpen
aan te steken.

Vóór LBBO heerste er in de nreeste dorpen volslagen duisternis. Vrouyerr
durfden rn zonsonderrgang dan ook niet nteer arleen op straat. De nEmnen
hadden reesta] . eel ttmispelaerenrr stok of een ttsjteelepieselrr als
beschermiry bij zictr r^ranneer ze 's avords nog láat onàe5^rcg nrcesten
z].ln.

13 Januari 19L0 sloten de_ heren Spnryt en Blom, als vertegelranonligers
van de I'Iaatsctrappij tot verkoop van- erectrisclre stroom aer étaat-snijío,,
net de gemeente sinpetveld een conblact, voor leverirg * =t*r, voor
sttaatlantarens. In 1909 hIEIren vanaf de Centrale van Staatsnijn Wifnáf-
nina (in de vol]<snond frDer Sjtaattt) twee ]<abels gelegd n;rar l{aastrictrt
voor de erectriciteitsvoorzienirg van deze stad.

1- Jul-i L910 werd net de strrcomreverirg @onrren aan ons dor1r.
sinpelverd wenc in dat jaar op het erecÉricíteit=net aargesroten en was
daartree een van eer^ste ge$eenten in f,imburg. !traastricht I Witt"m -
Meerssen - Qlpen - ValkerÈurrE - en sfurpelveld waren de eer-ste plaatserr
die op de pLEM aargesloten waren.

15 Februari 191,0 wenden de concessie-voorwaaden van de pLEM aarnzaand.
Tvaalf st-raatlantaarns werrden geplaatst, en wel op de volgende plaatsen:
- frmst-raat, bij huis Klei:rerr (nu Slrrysnans)

frmstraat, bij het ttpspsflokaaltt (nu hoek lrnrstr3at - Dr. Ottsrst-raat)
in het nidden v€ut de C,aaserweg

- bij de uitgarg \fran het Raadhuis (naast de oude jorgensscflool)
-. op-de hoek bij de l(apelanie (nu trastoriestrraat)
- bij het huis van Hernran Jongen (nu optiekzaak f'loonen)
- op de Plei (nu café "Het poortjett)
- aan de lftrls (nu Gr:achtstr^aat)
- bil het trostkantoor (nu rijwielhardel Fons Janssen)
- bij het niernr.e huis Piet I-ersctren (nu hoet< Ktoostertsraat -

Sctriffelderstraat)
- op de hoek bij Hotel Jos van wersctr (nu Hoter ua<fure)
- op de hoek bij huis }tuijree^s (nu tegenover narusquelre) .

Het r^aas de bedoelirg geweest om L7 lanpen te plaatsen, nraar dat was te
dtrur. Daarom girgen de $>oor:vuegen aan het station op eigerr kosten enl<ele
lalrpen plaatsen. Deze lanpen (brardduur L5oo rrur) Xostten de geneente
1-6 guldot per jaar per stuk. Totaal- fl L92,:. Lichtsterkte r^ras SO kaalis.
Raadslid Willern Plor-unen van de Ftuls infonreert of lanpen van 16 kaars
niet qoedkoper zijn ! t
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Zcdlra deze stmatlantaarns lrarren geplaatst kon hienry @onnen woden
net de aansluitirgen voor de r"rcnirgen. federe oudere order ons kan zidr
nog goed de porrceleinen potjes herinneren aan de palen en aan de voor-
gevel van de wonirgen. Voor de nrannelijke sctrooljeugd hadden deze potjes
een gerrreldige aan@. lEt de rfflietsjff zijn er heel wat
kapot, geschoten.

Voor Sirpelveld was deze verlidrtirg een gapte voomit4arg. De cnrflig-
gerde plaat-sen, die nog geen sÈrrccrn bezaten, zaten 's avords in een
Eg16rtische dtristernis. 6 Decernber L9L0 wed al een verzoel< "iryedierd
orn een lantaarn te plaatsen in de lrrnstraat, bij Nieuwe Weg en Stations-
straat.

In L9LZ wed de l<abel voor electriciteit naar Boclroltz doorrgeboldcen
riraala/oor orltze geneente fI 75O r= srrsidie ontrri:rg. De gercente Boctroltz
eploiteende zelf de st-rrcomroorzienirg, temijl Sinpelveld afnener \ran
de PLEM bleef.

ïn L9L6 \n=rgen de beworers \ran de Stanpstr:aat crn straatverlichtirg.
Eerst nrcet er een orderzoel< irgesteld worrlen of veel paft,icailiersr aan
de Stanpstraat aansluitirg zullen nenren voordat ilpn tot straatrrerlich-
tiÍg overrgaat.

ïn L9L7 dient Raadslid Piet Lersctren een voorstel in csn het geneente-
huis te verlichten en vender ook een der lokalen lrraËrr hertralirgsorder-
wijs gegeven wondt, r^lant petrcIeuur is erg sctraars. (We zaten toen mid-
den in de Eerste Wereldoorlq L9L4 1.91-8) . Dit voorstel hrerd net
algenere stelrurell aargeluren.



In l-92i- )<r.ijgt frel, nr:arnspuiterrhruisje frgpritshuusclre") electrisch
Iicht zod:a aá-Cr:actrtstr.aaf strcom ]siigt. Tegrencnrer dit huisje woorde
Rijlcsreldhrachter Lerders . L7 October I92L \n=tgen de beratoners van de
Sctriffelderst-raat orn een lanp jn hr:n straat te plaatsen.

In L920 waren in sinpelvelá fz sb;aatlantaarns. De kosten hienran voor
de geneente bedrcegen fI 272,=.

Vanaf Lg25 wenden de getruchten \/an stJrcorn voorzien. Eerst rncesten er
staatlantaarns konen waalpp de aansluitirgen van de wonirgen aargehrezen
aarger^rezen waren. Het aantal str:aatlantaarns was jx L925 gestegert
tot 63. De Baaks en Sor:reth lcegen in L927 electrisch licht.

Erige rnaarden voór de inval der Dritser^s (l-0 rei l-940) +. op
ZO febnrari L940 wend tr:ssen de PLEM en de geilreente een nieuwe

overeen}comst aangegaan voor de duur van dertig jaar (n1. tot 31- december
1969) . Tijdens de oorlog 1940 Lg45 rxcest op benrel van de Drit-sers ver-
dgistend wonden. De kosten van de sb:aaWerfichtinq wErren in die tijd
nihil.

In Lg45, het jaar na de oorlog, was het aarrtal straatlantaars uitge-
breid tot l-06 en de jaarlijkse kosten nearoeqen toen orgeveer fI 1400,:.
Ordariks de naweëen van de de oorlog die tot uiter:ste zuinigheid dttorrgen
werrC de verlichtiry van ons dorp gestaag ui@ebreid-

In het Limbungs Dagblad van 1 october 1951- vord iJ< het volgerde
artikel, &t ik hier lettelijk laat volgen:

ttElectrisctr licht verdrongr pettrcleunlatrp.
Het getrucht lrlaalbroel<, gen€ente Sfurpelveld, had tot nu toe geen elec-
trisch ficht en moest zich betrelpen nret de pebrcIeunlary). Aan deze
voots/ereld.Iijke toestard is dank zij de medewerkirg van het gerneente-
bestur:r een áirde gekonen. Door de PLEM is het bcnrengnrcrds electrisctr
net vanaf de Sctriffelderstr:aat doorrgetrrcldcen. ltlans l<urtnen de bevroners
van het getruchrt ook het electriscfi licht aanl<nitr4len. tl

Sovengror'ds elektrí*h net ín Waa lbroek $r)

....tlans ,&tancn de ieyaners let e/altn'str /,eáí antnlopa ""
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In L953, het jaar rran de g:rcte r*atersnoodranp, bedroeg het' aantal-
str^aatlanpen in ons dor? L40.

Toen br-ak de tijd vëul ncdernisering àEtrl. l'bt de PIEM weden onderttan-
delirgerr gevoerd on net bcnrergrrcrdse electriciteitsnet orderrgrcrds
ver]<abe1en. handoor verr*renen de electrisch draden uit het' stmatbeeld.
Ve1en order ons zullen zictr beslist nog de duizerden zwalusen herinne
l€n, die tcgen de herfst op de draden zaten en zidr daar verzanelden cnt
naa; het Zuiden te trekken. De totale ]<ostgr van deze ordenrenrilg in
j.953 bdrrceg fl 39.OOO'= waaltvttn de helft door de gemeente-betáa-td hted'.
De rest, nam ae PLEM voor zijn L€kenirq. De straabrerlicfltilg bestord
uit 99 lalrpen net lanriJrdanplicht, daanran waren 29 farpen \tan l-25 ltlatt
en 70 laryen gan 80 Watt. De jaarlijlse lcosten zí1n dan voor de gerneetr
te gestegen tot fL 92OO,=. ïn L953 wenden in Sinpelveld 6 kilclileter
hoofdlcabel en 300 ondergnrcrdse huisaansluitingen gelegd-

In l-966 wend de st-raaWerlichting genrornd dcrlt 452 lalrpen rran L3 ver-
sctrillerde ty)es. De kosten van ordertro,ld, velírdrgfjJqr, etc. Uearoegert
in dat jaar rrper dan ft 30.000r:. Wat een versctril ret 5O jaar geleden!

In het begin der jaren tactrtig bescfrilcte Sinpelveld ctver LO75 str:aat-
larqren. WerC \Eoeqer cver eén straatlantaarn rteedere heftige r:aads-
verlaa"rirrpn getrorden, rrandaag worrtt de hele l<wstie in enkete nfuruten
door de raad afgehardeld.

Zo leert de geschiedenis ons hreer, dat het raar kan lqen in onze
rnaatschatrpij, wameer het orrer grote en l<leine dingen gaat.

H.van Wersctt.
Voorjaar l-990.

P .S .
Mijn elccuses warureer er onnaunrkeuri$reden in mijn aÉ,ikel zcr-lden staan.
Voor otrt- en aarmerkirgerr en errentuele aarnrullirgen hdrd il< rnij ten
zeerste aaribevolen.

honnen:
Iórant-eartiJcelen van ItDe Ï,imtn:tg'errr, het ttlinrb.tgs hgbladrr,
trDe omrceperrr, en ttKloestmtedcttert.

Men van de G€meente SinPelveld.
Lerrarerlirg: rroet \rreuger Jaorerr.
Heernkurde-tijdscfirift rtols Heemrr .
Vele nnrdelinge nededelirgen rran dorpsgenotet.



S E C T I E  D I À L E C T .

Bij deze wil de sectie Dialect zich voorstellen.

De secÈie bestaat uit 25 leden, en onze doelstellirg is crn het
Zurpelvelder en Boctreszer PIat in erre te hcuden en uit te dragerr, opCat
zí) voor het nageslactrt betrcr.rCen blijven.

Iedelre naard horden wij een bijeenlccmsÈ in Hotel hdals' lEarÈij de
q1<cnrsÈ t BO I bed:laagt; de leden zijn bijzorder fanatiek, je lcxrt zeLfs
spreken \ran een rrrieldencltÈ.

De belargrijkste prrrten die belrardeld rloden zí)nz
Opd33chten maken clver cnde dialectwoorden en gezegden, die dan via de
ccnprter optreslagen rrorden door dhr. Idar:rer Strolenberg.

Tenrens verzorgen stceds tráree leden op iedere bijeerrlccnrst een voondmcht in

het dia1ect,, áoseL ged,ictrten a1s proáa, zodoerde is de betroldcentreid van
alle leden perfect,.

De rpËLrlen rrcden door dhr. l{atJr. Bissctrof elJ<e maard verzorrgd in het
d.ialecÈ en rrpnden door de leden ze],:f voorgel&en, zodat ieder het zidt
eigen kan nraken cm goed dialect, te ]qmren lezen.

De rptrrlen rrplden door enl<el-e leden bij ieder lid ttruislcezorgd, zdaL
ieder lid q de bijeen]<crnst hienran reêds cp de hoogte is.

Naast het in sËard hor-rden \ftln ons dialect, is een gnrcot hoogfepnt onze
jaarlijkse dialectavord, gelreel gepl€senteetd door eigen leden.

Ves6er tpnden er binren de sectie werl<groepen gevond voor o-ê-
acÈiviteiten zoals een lGnstavord, en het verzorgen en aarrkleden 'van de

zaa].- voor de Dialectavonl.

Door deze activiteiten vonrt onze secÈie Ën tean, waarin ieder zL)n eigen

irÈrerg en verantrtrcordelijkteid heeft.

De leidirrg van de sectie Dialect, is in Inrden \ran:

Jan lenzen: Sectieleider.
l[at]r. Bissctrof: 2e SecÈieleider.
hlerrer StrcIerÈeng: Coódinator-

Spreelt, het dialect U aan ?

I^rCR[t tlAN UtD \rAt'I DE SffiIE DIATECI ! ! !

Secretariaat: Math. Bissclrof.
St. CorrgestraaE L4.
Sinpe1veld.
Ítel: 045 - 442407 .
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D E  I I í O E R .

l,Íe boulrt, fug rner. l'!e is nit geli
Nit nrer zê, oane besjtinde ts-t^Iel<.
l,Ie tórrep joa gee geld a el'n vinster lrces ! ! !
of ze noe h@ is, lieg of sjrnaal of breed'
f weer en wirik, of lekker bhne sjteet'
Ze giêt d'r sjoets aa niensj en deer en hoes'

I.arg geleie, vuur doezetde joare'
Wie de luuj rng wild en errem tloal€'
Koam re niêf gêd rnit pratsj en vietse oês'
Bonrrct z&, c;l el1;e huêvel , zíe ege heem'
uit dnnn hên êrq Írcer va dildce poàI en le€m'
ht gmf doe sjoets aa miensj en deer en hoes'

A1 miê wie dreidoezerd joare sjteet'r
Brg rÍper va doezerde kilcmeter
I chfuE, ès Chixese vG-
Die giêt bis q der daag va htnrj '
teagá 't sjleatste in de luuj '
D'r sjoets aa niensj en deer en hoes'

Iêr.nre doanoa pas woêt hei in ês welt
Dtr brik gebalcke rra leem oes genreld.
\ rur zie lcastiêf koarn dat d'r Heer gêd oes'
Dr'urrhàr êng ncer, gernaat allêrg
Va oes d'r leem gebal<ke sjtàrg.
ht goof doe sjoet-s aa rniensj en deer en hoes.

Noadat ze 't ls?oet hcruwe oeqtevoorge
Hr mit de flint \ruur de kastiêIe sjtmnge,
Koarn ne mit die rrcer nit niê oes.
Die r+oar noe êd en versjêsse.
Doa qloêd geheun durcfr-hàt gesjêsse.
Gàrge sjoets aa niensj en deer en hoes'

Nit larg geleie, in de viêtziger joare,

hat gel<ke Àdolf, rnit sjrnuts en platte hoare:
rf fecïr bcu.t êrg rrrcer en hêt d'r Tcnruulr drrcas ! rl

zíetg Siegfried-Iinie hool hrln nit teage'
zie Írant lrn trctr bei d'r wiekes kreage ! !
Gerge sjoets aa Nazi-nuiensj en -deer en -hoes.

Wie, rpa drr kich, ost,-Drtsjlard r1ryr êrg katástrcfe sjtoong'

Ulrflat ne nit de doezerde ya iêlend lofe 9@ITÍ'
Borulet d'r baas êrg Íper en gee rniensj koam dl3oes'

l,te 't vollek rrool dat gaar ITit miê.
Brcok dutcfl d.ie nrcer r,un rrrij tse ziê'
Die goof qêrge sjoet-s aa miensj en deer en hoes.
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Noe lnràne v'r aan d'r sjloes \ran dis sjtlrfe'
't Sjapiter nrcer wu.lr doamit aafgeloofe.
!Ê 't vertroal is rrcg larg nit oes.
Hrg nner giêt 't nog in ós tsiet.
Dié zunt vier AruÍEr nog nit lsÀIiet.
Die is nit rnrur rniensj en deer en hoes.

$lrava m'allêrg tse huêre kiet'
ht ze IêsÈig is wie vloê en loes-
Erg nner, die tèch besjtet
E: 6s hrruj rng sjeie deed,
sjtet bsje rniensj en deer en hoes ! !

Wille vier gêt van dÍé nrcer versjtoa,
I'{êEte vier tsertrk in de gesjiechte goa-
I(cÍrE daan nèà de tsiet rran de Rcneil€ oes.
rui Irruj gooryte hei woêne tusje
De betun rra l<olossale trrsje.
Die gorre gênnrc sjoet-s aa rniensj en deer en hoes.

ttb hcn doe, jn dat sjtulcsjke paradies
veul geluk rnit-ee en lÉnnig lsxies
D'r àrge koan nit oate d'r argrere oes.
Aan de baadl rcêtê bam r-utgehc.ne.
I'te @oon doa 't lard tse bebqne.
VeuI trerf tpar hei tse doe àlrh rniensj aa deer en hoes.

Aa veld en hezer, aa vnrêt en viê
Ex ooch aa hnrj goof 't àrurer miê'
Dr.utr tJokke de joorge d'r tusjê-D-oês.
Noa boave, toa dtr weg durch hulzesjtruch eÍoorg.
Noa oorge, qDa drr trrsj vol Lul<lceberm sjtrcrg. - .
Èt goof l.ier sjoets aa rniensj en deer en hoes ! !

Oes êrge sjtan rro.rre d'r tsvei ontsjtaange.
A11êrg ee bisctP €-eree gegaarEe-
Ooctr dàt nnachet hwt gnar nuus oes.
D'r ênge, rrcch d'r aargele boer
hat doe aan 't bcnnre \ran êrg noer
Es sjoets aa rniensj en deer en hoeso

I Zurpelveld zcr'| rrE a-gen baach en oongerhsje
Sjneuiete de Boctrezer dunctr hr:n Mje
Br d'r êrge l<oan 9êd nit d'r angere oes.
Zie blcnre leld<er onger-ee tlsrtrê
Br doorge nog gaar gêng tncere bcrnrre
Es sjoets aan rniensj en deer en hoes.
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Zoê gorge fêr*,re en fêurse rnnrrlcei,
Hl, aI lcoane cnrner nui baze hei,
Dat rnaactret die txrsj- en baadr-hnrj nuus oês.
AI l<oam d'r Rr.ssctrof va lrik of d'r Heer van Roa,
Al rrcar d'r l(otlreg va Sjpaanje da ooch rpch doa,
Hèi vnar 't heem vuur niensj en deer en hoes.

ooch nog sjloge ziectr in d'r actrtzig-joarige lcicfr
Sjpaanje en HollarTd gegenseitig q 't gezich ! !
Die goorge die joare allêlrg mer qp de voes
Iïn baas t-se ziê in dis sjtnk rran de weLt.
IvÈ de find rm Bochus en Zunpelveld
Sjtoorge es êng nper vuur niensj en deer en hoes.

Doe koan Napoleon ónrer de bruk.
Dea rnaactret ee êrq aan al dat geltrk.
Mit ênge sjlaag woar noe die gcrr vn:rdsjaf oes.
't Woête ts:wei genengd.es genaat
Er, woa noêts ee niensj aa hcnr gedaat,
Itt Goof êrq ncer tusje niensj en deer en hoes ! !

In êrg lêuw is doe t-soen trrifel gegaarge
I{at doa-vuur fêuwe-laank al hcry besjtaange.
lfie goorg rre allêrq ner van ziectr ege oes.
Boctrus rrcol veul besser wie Zwpelveld ziê
$r doa hole ze nit rm Boclrezer miê.
nrg dil*e ncer tusje niensj en deer en hoes ! !

lrle wit: 't is nog gaar nit zoê farg geleie,
lrlent jorrge in 't argrer dorp koane rrreie,
Sjloge ze hun doa de naze in en de lanpe oes.
Br i-gen dóre zoot re ziectr daag-larik i-gen hoare
of ege uurwlutrj nit sjónner err besser woare.
ftuner h@er woêt zoê die nrcer r:rn niensj en deer en hoes ! !

l4oeziek, doeve, zirge, voetballe
Aà1 doorg IrE oorger-ee verlslalle.

. Me goorg doabei oochr wel 'ns op de voes.
't Woar gêd dat op d'r doer
Ee êng koam an die rncer.
Wèr aal offe \ rur niensj en deer en hoes ! !

Víie !{iegel ziecfi nit qemeentes goorg bemuie
WooI hea ês iêsj bei Kindrrca of Heale duie.
h zr:nt vier hrnrj toch ee gans sjtuk besser oes ! !
Tberuk rpËr: wie 't aa-gevarge is,
Went dat oocfi nit órmêr versjtalrge is.
Wênniger ntcer tr:sje n:iansj en deer en hoes.
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Noe zcrtr rÍe, dinke: rrDie zunt bei-ee tserukrl
rrDie ÍÊtte rpe toctr basjtê \ran ,t geluk ! rl
l,b dat pal<t nog crrrer gans argesj oês.
Nog giêt /t hruj, die nit wille vmjtoa,
ht vier nrit-ee tsezane ffiÍEte goa.
Dràn: qêng nper tusje niensj en deer en ïloes.

nsje Ost en ï{esÈ versjwierde die sjtcm rrcqre.
Ibannr ÍÉít, dat lei zoêveul larger doere ?
I{oanm kcrrc vier nit oane sjovenise oes ?
I{en ne sjtreft rpa sare-*erke in dis relt,
I{oanm da nit i Bodrus en Zurpelveld ?
I{oanm da rpctr die mer bsje niensj en deer en hoe ??

Of 't nesctrien ee gansi sjtrrl< besser hcnr gegaat4te,
IÊn es @ ttE Bryadrr Ïrqr gesjtaarge ?
ba lcên-ste Én loare, doa lsm-ste nit oes.
Zurpelveld is rpe aI joare geen f,iêrdórp miê.
Aa Bodpzer bókse is nrars rra l<alk miê tse ziê ! !
Vier leave sare rnit nriensj en deer en troes ! !

LoEte vier rpe àrdlidr ,ns inziê wie tt zit.
l,lit die ênsjelerei hoale vier ,t nit ! !
Tsezane rnache vier doctr rre êrg gemêngde G.
ï-st, vier rne zónge, dat cp dit sjtuk \ran de ead
D'r sjpnêctr rra Zrmqnlveld en Bodnrs uead:
TSEZiAI,ÍE, OANE l,tCER IttSIE ttÍIEt{$I EN Dm, EN tpES ! ! !

EIÍAIB.

FmEnAAR t_990.
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E>(CI*IIaSIE raa.a-ï* I-LIT]<
op 2A Mei L989

lrnor het nret verschi:nen geclt"rerl,le

enige ti-id van het pericdrek van de

Heenkr-rde-vereniqirq is het verslacr
van deze exclrrsie niet eerder gepu]rl r*

ceerd.
Met een soclrtge i i -ik t:i tst ap je naa-r

Keulen irr het vooruitzicht 1i -ikt het

nu het -iuiste nonent orn het verslaqr

in deze editie van het t i jdschrift te

plaatsen.

De excr-rrsie vord plaats order de des-

kurdige en enthousiaste leidingr van

dr s.van Luyn.
De nrin 45 cleelnemers leerrCen de stad

lÀlik,die ze allen nin of meer kerden'

net heel ardere ogen zien.

Het weer was prachtig.Voor somnigen,

naar"mate in de loop van de dag de hit

te toerran en rË uren loPen,traP oP

trap af rnet natutrli jk het nodige

transpireren. . . ., te mooi ! !

Flaar d.e wardelingr door de stad was zo

ffiNï&#Ïffi Se ffiJffi*X"
fien 373 t*lisrxle traP-strant \ran

&mn hei.de ei jden bsw*ord,

Je xor*i hi j h*t i:wischapS:err$c'en

'-ï€FlanrC dat rnen hier en dêrï- €êÍ.! kor-*"
'efe bres kr:n nenen naar de vef.Zame i -

claat-s op het errrd van '1e niddas.

t)p de weg daarheen lagen een aantal
leuke teras_jes waar men qezelliqr kon
zitten en wat drirken . .en zr: kwam
iedereen aan zijn trekken!
Maar de neesten vorrCen de rordleidirq
za interessant dat ze de vermoeidheid
en de hÍtte op de koop narnen om sanen
net de heer van ï-uyn de hele rordlei-
,lirqr af te maken.Deze bras za irge-
deeld dat nen in erkele uren ti jd de
neeste interessante historische be-
zienswaardigheden had aargetrof fen .

De stad lilik - 250.000 inwoners -

oude Ííaalse irdr-striestad - verotrderd
- vergane glorie - een prachtig'e stad

naa r  n i e t  voo r  i ede reen . . . . . . ! ! !
l{erke 1 ooshe id, verpauper i rE, economi sch
noodl i jderd.

Ce fítadel naar de hinrrenstnd'

m&&r Í*ts vevrleterr hebben" " " " '

1$
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]:)e r nfr mt f t s= en ,laaf'ïj.:rÊ cle 
",s. 

'! 
1r.i,'jÍ't

heel=t zi r:ii Ï-t,1 cle 1pe,e'rJ€ !{err-'l rlr,ir-ry } r_r11
\/efnlfrnt=:t r1à;ly- ho-t meÊï-;rr-rl1.,.y- t jkof,e

\/l aandeï'Êu , ÍnÊt iJ,JIIi, j ijo= :-;i. a,l Ant w*t-rrel,

T,t.tlk Ín een st,ail Inet- een zÊËy- *r-rcle
h rs to r re . In  d i t  c rDZ lch t  hee f t  he t
vr-i(fr r1e streek een lrrrieke ,r1lr"_rre

A ï s nederzett i rqr tlat eert het, c)nseveeï-
il r t- 700. De rraóm I s verïnoede I r ik ont *

staan uit : "Leo-r1iek-hem" (wonlrx-ïen

van mdnnen)

Vergel i jk hrlken. afkonstig van :
"Bul l.>-Heirr {huis van E-rI lo) In de
tweede heift varr de middeleeuwen was

de stad org.e hoofdstad orrrjer de heer-
schappi j van de kins-Bisschop.die er
zi jn zetel had. Onze regio vorrmle

toen een uithoek van het crebied van

de R:irrs-Bisschop. een posit ie die olt-

ze streek ook later eeuwen lang in
versnipperde gebiedsdelen en zeer
verschi 1 lerde heersers tot aan de

Fbarrse revolutie qekerd heeft.

lt'nï, l-ret- rneest opv j e l L r -idens r-1e ex-

cursje war-en rJe enorïne tegerrst.ei-

I rrqen van de stad :

Cn:d (-) nieuw ;

Historisehe grebouwen naast mcderne

torenhoge,;ï1 asf lats .

Ri_'ikdom (-) armoerle :

kaeht ige oude glehouwen wad]:van

somniqen in schittererrle historische

sti:I gerestaureerd,naar r:ok al ja-

ren I artg ]ee-crstaarde krrtten . voc-rra I

bedrijfsgebouwen met vaak het sehild
"A \EhtrDRE" (Te Koop)
(Hoe lang al en hoe lanf nog?)

,i_1":
1'-- -+

I'

r,tffï. -' ?'',-

ffYa'tt
ï

{4; rï* v{*:^{rí'i,rt-:d : }ret, r:t^rd* r'iE:r+shuris í1,6e1 e*uw'} m*t iÍ:-*"-s da*y:r*.n ser-} n*qie:'ruà

lor-enf lat .Oud en nieuw Ín eikaars c'nmirldeii ike nahi iheid.
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i-)p íle achterArrorxl het pal.ers van jr-ustitie

,:lnment,en voc!ï-' eer-i ni€uw winkelcentn-rn dat
net claanroor de furr
er wel nooit zal konen.

Magni f i eke patri ciershuizen.thans vee I

cri r;ebrr"tikt als 1:r,rj<ti jkrr:innt-err van

architert *n, artsen e . d. met. daaracht.er

een nr"r:st i tt-lt i e*hx-tu''t *n ,laart eqerrover

,-t* f i:ndamenfr"n van wat e icen i i :k ÊÉ1ï;
í-ilrillíw rr*i*r:r w:inK*i centrr-irr ir,ni.l rii,iË*-
l--*rt wr:rlïle:n.mafrï' ci.cx;r" cei:t *i< ,1arr oelrf
lri,i. f r"ïr,"hr:rl-twri ig= 1*1] 1 iii*n I :':g+rr ^

Ëhri",...' I * i-'r{NtíÊ l_ntoruren ilu-xl,ar.oerrtzr i: leri

:irt,l"&:t r1'3,:Ï ,: i t i enla.I i *n .,.,11 Ëï-l ,loq; i *

1,-,,-,1'; li::-r .1.],ïnpn in WAnhto{:}n t*n ifgnei
r-rf l]ir;-1t1 i'{:if ' l "

ry-iriri,,,, l.'*-::,; ! *Vel-'lS tin r;f-f*t-*:-: StËj:

; , i j t i r- : , , t- id<i ' ;e verke*r '" lTidd-ï ' : , :k

i-r{.;ÍJr3 u-,r li.i{l #t"}:x.-,uwen. smài ïe d"c;l-r*

i : -?::r, i : t i - Ir*; : l  Vt lr)í  Var*tt l Í*fr{: l$l Ï"Sr: ' ' /ÓÏ- l  r- ir- '

r::r! iË! ,-ï":- ,. ,:1,,:i i. ;^i,.tt}ï" fJ.Ê '*nCl*t-g .

,-  o- , : : ï f i j ; i  i  . . : f-  í :)  W,iÍ l  Sl;  , : l l ï i  .  i  I ' iÊ f : f :k ' i r , ' ' i  i  tr i f*ï

r - i . :?1J f : , ï l i ; r t  f : . } - l  td , :1 .  n l  j  .  .  . , i  i : , " : i  2  ' * i . : Ï " ï , r ï - l . ip :n t : . . -

. : i { : i r  i f ic. i '1 * i l ( i1,. t t  r tr ' . rE'N-Êir l . i ' .1$5efeï ' i  l* : ' ' l g

*3

ï ï ?
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Mcxlerne wtnkelstr.eten en -pleinen mel

chrrnre winkels. ier-&e r-estar-uantles en
t-erras jes en de cÍezel lige dn-rkke
sfeer v,1n een ,ïrote staci - een necreï-

knr-rd met danseres -ies - een Perttaans
uancígroep-ie in de kledi -i van het ]and
van oorsprong - een kl.er.:rri-ike op-
tocht van jorEe . zi.r4r,erde . kaa lgeschr:-
ren Hare tfuÍshna volge] irqen
naar ook :
Gettc,'s waar de armoedigre medíte',tt-ane
bevo lkir4r (Algeri jnen " Marokkanen, Tutr-
ken) qenoedelijk voor hun huisje aan

de straat zaten te praten en te ki -i-
ken,ter:vri jl de talri jke kirxleren in

de smalle straat.jes aan 't spelen wa-

ren.

Al die enotrne tegrenstel l ingen zo vlak

bij elkaar in plaats en tijd zorgden

enrrrcr dat de deelnemers voortdurerd

verast en geboeid waren.

&ls men s**Tl uitstnpje príveí *rder*
neemt is de H&&ïTwmirgr *lechts e*n
ftr*cflie van datgene wet geh*derr w*xr3t
w*.ru:e!: ïnen Hei'n excursie *rder Ses*

kurdige leidirq meema*kt "

En d.eskundiq was de heer van Luynl !

Bez i enswa ard r sl-reden " f e i t"en . h i st or i sche

aehtergronclen met rlet-ar ls werelen eerr
hele dagr larg jrr eerr onafgebrol<err

tne r end verhaa i orrvermoe itC. over de

deei nemeï-:r u.itgestort .

On het eirrde varr cte excrrrsie i:Ieken

velen stornverbaasd.

líat een pracht Íge stad ! ! !

Wat een bezienswaardiqheden ! ! !

Zo kort bi j huis en wi j wisten het

n i e t  . . . ! ! !

Meerrlere deelnemerx Qlaven te kennen

een dergeli-ike bezichtigirq prlvé nog

eens over te willen doen.

De excursj"e nnag gezien de enthousiaste

reacties zeer geslaagd heten.

Deze enraring beloof È alle goeds voor

het uitstapje naar Keulen order }ei-

ditrg van de heer van Luyn,dat de heer

l<urxleverenigirrg voor de aarrstaarde

zoner gepland heeft.

il*r vnrr G<:eil

{3edev:}qst'esn van d"e veïtrekplaats "rrsn d.* dct Íg*n*ss. rÍchtÍrq' h"uss*ï , &nt"werp*n.
Vervisrs . ft-rits l&ïd " lwÍtserÏ ard en ïta I Íe ,
H*eve*i heltepï*atsen e*ud.en er weÏ qe.ws*sf zijn en h** va*k moe"st van t:ax:-tien
verwiss*iC w*rden? ï6


