
Een uitgave van de stichting 'GRUELES' december 1996, 16e jaargang nr. 4



48-isfrudg-0
Een uitgave van de stichting 'GRUELES' december 1996, 16e jaargang nr. 4



Voorwoord redaktie

Omdat dit alweer het laatste nummer van deze jaargang is.
en er derhalve weer een nieuwe iaargana volgt, wordt in
verband met de betaling van die nieuwe jaargang aan de
voorwoordschrilver Revraagd het volgende aan u als lezer
mede te delen:
"In het voorwoord vermelden: het liefst betalen per
acceptgiro. Zo niet. dan jets "herkenbaars" vermelden. Het
komt vaak voor dat op het bankafschrift alleen een nummer
wordt vermeld, zodat we telkens bii de bank moeten
informeren "wie achter de betaling zit"."

Nu ben ik als voorwoordschriiver geen Eddie Scheckman,
maar wellicht wordt van u gevraagd een vingerafdruk mee te
leveren. zodat u althans als betaler Eeidentificeerd kunt
warden.
Overigens geldt dit allemaal niet voor automatische
betalers. (Het liikt mu i best prettig een automatische
betaler te ziin.)

Met betrekkina tot de Gronsveldse araancirkel heb ik heel
wat reacties ontvangen: iedereen wil namelijk weten wie
Jan Bibbets is. Daarover een volgende keer.

Zaolige Kiesmes en Zaolig Nejaor.

De redaktie

Bij de voorpagina

Broekstraat 5. Van Thoor. Onder de poorf v.I.n.r. Men van Thoor-van den Boom,
Math van Thoor, Mark van Thoor.
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Dialect

VVeenterdaog

"Dis naach het 't gebakke", zaag Nikkela, terwyl 'r 't
Ord vuur de silaogker aon 't iensipanne waor. Nikkela
goung krote hoele ien 't Vroendel. 't Vroer auverdaog
nuage graode. Met 'nne noord-ooste weend voelt 't aon of
't twentig graode waor. De sinie laog dry voesite hoeg.
Max haw de siroave oonder de hoofiezers. Nikkela sitruu
len de kloompe. Zjeuf kaom. met de rutekeshaandook uaver
'n sjouwer hange en ze Eezich iegezeip vuur zich te siere.
aachter aon de deur. "Nikkela. kom ie, trek dich e paor aw

zokke udver d'n han".
De noord-oosteweend looR noe utiver 't veld wie 'n mie.
Ater ien de sitraot sitaoke de balm hOn knoeketigge tek.
geseerd met sinie. len 'n kaw en dudster, moesgries loch
dy gelaoje waor met sinie. Boete dat 'r aon 't hoes van de
Beuk eine hoert bout hoawe. waor 't op Vroendelsweg sitel
en veel neet veul leve te besjpeure. Dat waor d'r waol.

meh 't zaot gevange oonder de sinie en 'n kaw loch. 't

Perd leep met de kop vuur z'n bobs en loorde Relaote doer
z'n lang grvs maone. Nikkela preufde de kaw es sjtaoldraod
len z'nne moond en z'n oUge traonde. Ze gereempeld gezich
waor bleik wie kaalk, of 't gesinoeje waor oet de meleger
van de Daolekdomers. Nikkela en perd losde op ien de

neteur.
Aon de krotekoail zaote twie kraoie met oetgezatte vere
tOssie knynssipeur nao sitokskes kroot te zeuke. Oe 'nne
kraoj len de zoomer "Bah' tienge zet. vend 'r siweenters
lekker. Nikkela trok aon de lyn tot 't perd bekaans op z'n
eterste puu sitaang. "Juu!" Met 'nne ziweunk goeide her de
lyn op 't perd en leep met kraokende kemazzie nao de
krotekoail. Wie 'r de bOssele sitruu vuur de koall
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rensies vaan z'n oere

152

weer pikke. Dao
'nne Wizerd OD
"De neumde v'r
ommertoOm.

Oppe sitraot waore keender aon 't keiie. Aandere waore aon
't iessitole Ber trok doer de kraokende sinie, met 'nne
zak Res op d'n iessitool. nao de muale. Get wvier leep
Lena met de plak Om en 'n meilkkan ien hour haand. MOssie
vloegen op vaan 'nne perds-
kuatel. Boete dat waor fleet veul oppe sitraot. Moiler Bet
zaot veur aon de sitraot. met de gerdvn vaan de kuUkeroet
haaf oboe gesiOif, te sitrikke. De ro6t vaan de gooi
kaomer d'rneve waor toUmgevroere met vdon. blomme en vere.
Nikkela doeg de poert oepe en voert de mestem op. Zieuf
waor de koositaal aon 't oetmeste. "Het 't good gegaange?
Laot de ker mer sitoen en kom dich e tuurke werme. Merle
en Frens hawwe Nikkela hure koeme en sitoange ater de
kuUkeroet. Merie vegde Fleur naote han aon heure siolk aof
en blef vege. "Leven hiemel, wat 'n hel". reep 't wie 't
Nikkela zaog met z'nne witbevroere knievel en reempele i6
ze gezich. wie iaorrvng van 'nnen awwe bourn. Frens topde
op de roet en heef met z'nne kop. Her wouw Nikkela
opmoontere. meh dao me's te de weurd vuur hebbe en dv haw
her neet. Met 'n weenterloch ien z'n klvier hange goting
Nikkela ien. D'n hoond sinuffelde 'ns aon z'n brookspiep.
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wegpagkde kaom 'm 'n law, muffe loch tiOnge. De bevroere
groond haw vaan de km:01 'nne gewelfde krotekalder len 't
veld gemak. Nikkela vegde met z'nne molaw 'n groete droppel
van z'n naos en trok oonderhavve meter de koall ien. Met
z'n han goeide her de krote len de ker. Goeide her d'r

-

neve daan waor It of ze len de watte vele. De ker waor
void en Nikkela kroOp oet de kouil. Terwvl 'r met de erm
len de hude z'nne kromme rok rech trok, vloogkde her dats
te 't len zieve kerkduerpe kos hure. Es krotekaaile.
veldkaste. miete, huiiruiters, sitel en sieure koste
kalle. zoOws te vanaal kenne verneme.
Op d'n trukweg leep Nikkela neve de ker. De bvs doeg de

zaingele. 't Veld liek groeter Wit
met duuster vlekke, en siteller es waoter. 't Kebaal vaan
de kerraoier sitorf ien de sinie. Aon 't Beeldsie, oe
miete gestaande hawwe. zaote boveenke. kwekers, en
gelgorze es vere propkes ien oetgedabde kaof nao voor te
zeuke. Pikke. lore of gel Revaor waor, en
tiengenuaver, deper truk len 'n wei, zaot
d'n eundersten tak vaan 'nne
len Wes Fondant de Charneuz" zaag Nikkela



Merie, plat van veur, (fleet dat ze wie 'nnen iel gebodwd
waor, meh ze haw aal oonder heure siolk weggeddiid),
sjedde Nikkela 'n tas koffie (pet de ge-emaljeerde
Saksische koffiepot de op de sitaof sitodng te pruttele.
"Hie, dreenk mer ins, krys te 't werm". De kachel joog en
boongkde. Nikkela laag z'n veerkentige han op de sjtang
vaan de sitaof en traampelde of 'r hoeg wdoter haw. met
z'n kloompe op de plavdize vloer. "M'n vinger zien sitief
vaan de kaw". zaag 'r. Zjeuf siedde zich ouch 'n tas len.
Met z'n twie han omklemde her de tas. "Vuur boereldi hebbe
toch sityver vinger. vuur bewege dy fleet zoe veul. Bie de
kester es dat aanders". Nikkela griemelde 'ns. Z'n
reempele le ze gezich veraanderde len laachreempelkes em
z'n oUge. Lieske zaot len de rouksjtool met de p6p
eundersteboeve op z'nne sjoet like. 't Strepde de pep
heur kletsie op en heef ze op heur koont. "Baaf, baaf. floe
zek ich dich, pis fleet mie ien de bed" Twanneke hodng aon
Merie heure sjolk te bedele vuur 'nne babbeler
(boersekker). "M'n leef ziel haaw dich sjtel. de maks mich
tureluur" en ien einen aosem doer: "Jaog die kat vaan de
taofel". De gryze kaoter waor aon e mergpiepke aon 't
lekke dat op 'n teleurke oppe taofel sitodng. Twanneke haw
zich oondertessie met Lieske en de pep bemeuid en waor
zich met heur aon 't vreigele. Met hon twieje trokke ze
aon de pep zoedat 't zegmel doer de kulake vloeg. Merie
vloeg op hen aof. "Jummich, jummich!" "Haaw dich mer
restig". zaag Zieuf. " 't Es hid d'n aachentwentigste
december. Ze hebbe hdi fet. 't Es d'n daog van de oonnuzel
keender. Laot 'm mer 'ns op 'nne blodwe sitein pisse".
Zieuf pagkde z'nne blodwen hood vaan de kapsitok, loorde
ion 't sipiegelke neve de deur, leep e paor daanspasse
ateroet vuur 'ns good te lore, en trok d'n hood deep uuver
z'nne veurkop. "Zjeuf, doeR dich 'nnen aanderen hood op.
de lops vuur slot. Ich sinie 'm kepot". zaag Merie. Zjeuf
heef vaan zich aof of 'r len e wespelenes haw getroeie.
"Nei, net. de es nog good vuur de vastelaovend. "Kom
Nikkela. vuur maoke boete gedoen. Vuur doer) hdij zius mer
't hoegnudige. 'n Lang vrosperiode veraandert soms 't
love.

't Goung op Nejaor aon. Merie waor waffele aon 't bakke.
Met klebatterend kebaal vaan de kloompe waver de plevdize
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vloer kaom Net. de naobersvrodw. de kudke len gevalle.
"Ao, de bis ouch waffele aon 't bakke. Ich roek 't al wie
ich ater aon de deur kaom. Ich waor ouch aon de geng. Meh
ich kaom fleet vuuroet, zoe plakke dy aon 't iezer. en ich
heb zius dezelden deig gemak es dich mich gezaag hebs".
Merle driejde 't waffeliezer Om. "Nei. dao heb ich geine
las vaan. De ieste \adore mich verbraand. Noe heb ich nog
'nne reenk oonder 't iezer gelaag en noe Reit 't good.
Hebs 't iezer good iegesimerd?" Net goeide heure kop opzv.
"Meh jao, wie altied, met e ziweutske sipek" Merle doeg 't
waffeliezer oepe. "Deh. floe loor, dy zien toch sjoen. De
mes 't iezer good zuver maoke en good iensimere. Daan m6t
't lekke". "Dat met ich daan mer 'ns doer'. Tch been bly es
ze verdig zien. Ich m6t ouch nog twiederhan maoke. Vuur
Ber met ich t'rs emmertodw manke met krente drien. Ich yen
dat neet zoe lekker". Twanneke laog ien de rouksitool en
sileep met 'nne laach op ze gezich. Lieske waor met 'n
duuske knuep, gemak vaan knudk, aon 't sipudle. Frens zaot
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ieneingekroepe met 'n aofgebraande Dien neve de kachel.
"Frens. ich zeen, dich hebs gene las vaan de kaw en sinie
boete", zaag Net. "Dich heiiers dich hie lekker". Frens
loorde wie 'nnen ail de verblend es doer 't leech. Merie
siOddelde met heure kop of ze heur naksipiere mos
losmaoke. "Her es de leste daog weer zoe oonrOstig. get
wie 't vreugiaor. dat kOmp met sinie en renge. 'r Treurt
d'n havven tied, zius wie 'n treurwy vuur heuren tied.
Sommesemares werk mich dat oppe nerve". Frens trok zich
rech. "Meh ich heb toch ouch 6mmertolaw get aanders". Her
wes nao z'n veui. "Ich heb de weenter aon 'nnen dikken
tien. Ich heb mich zjus dao get dassevet opge-
doen." Her heel z'nne wiesvinger neve z'nne moond. "Hie
heb ich zeek". Heel doUw 'n haand len z'n zy: "Ich heb hie
weer las vaan belroes. Meh ia, ze zegke, ich been daomet
ien de weeg gelaag". zachde her. Net kOchelde: "Of
droonder" Dat gekOchel doe g pyng aon 't trommelvlies, en
met e gezich of 'r boekpyng kreg zaag 'r: "Vang dich 'n
hoon". Zieuf haw zich oondertbssie ouch iengesitoete. "Ich
mot de waffele 'ns preuve". Net naom weer 't woerd. "Twie
weke lieie hebbe v'r de sioenpa vaan Fien vaan 6s begraove
en bie ..." Zieuf lede heur fleet oetkalle. " 't Es bie de
lUll wie bie de byie. Werkbyie wOrde fleet aad. meh de
kuuningen geit Rewoen wyier". "Ich been nog fleet
oetgekald. zaag Net. "Bie Fien vaan Os es de vurige wek 't
nuUgende geboere". Zieuf zaot weer d'r tOssie" "Geboerte
belt d'n doed len sitaand". "Jao". zaag Net, "en noe mos
te \vette. d'n awste es vieftien jaor en lop al met dat
medeke vaan Lies boeve ien 't duerp". Zieuf biet aon z'n
waffel en met z'nne moond void: " 't Het bairn die bleuje
vuurdat ze blaoier kriege". "Noe m6t ich uch nog get
vertelle". zaag Net. "en daan gaon ich, aanders menk Ber
dat ich ié Mesitreech been waffele hoele. Wie de kleine
vaan Fien oft de siaol kaom voUng ich 'm op. Ich zaag:
"Bie uch hebbe ze e nolaw kenneke braach. Her pagkde zich
bieein en leep met 'n vaort 't duerp op. "Daan gaon ich
heivers", zaag 'r, " 't aon Ma zegke. KOchelenterre
klebatterde Net op heur kloompe de kuake oft.

Gus
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Van aal
en nog ge

Grueles Keendercidog

Reeds enkele iaren wordt in de gemeente Eiisden aan het
eind van het school iaar de Roefeldag georganiseerd. Deze
activiteiten varieren van een bezoek aan een
garagebedriif. bakker. brandweer of politie tot een bezoek
aan een bibliotheek of aan de vuursteenmiin in het
Savelsbos. De kinderen van het basisonderwiis kriigen OD
die dae de gelegenheid deel te nemen aan een aantal
geselecteerde activiteiten.
Ook medewerkers van Grueles namen steeds een onderdeel
voor hun rekening. Zo hebben we samen met de kinderen de
vuursteenmiin bezocht. braakballen van uilen uitgeplozen
en vogelnestkasties getimmerd. Het educatieve aspect van
deze Roefeldag spreekt Grueles ere aan. We constateerden
dat relatief weinia kinderen uit Gronsveld en Riickholt
aan deze Roefeldag deelnemen. en kwamen op het idee om
eens, bii wiize van proef. een soortgeliike dae te
organiseren waarbii alle Grueles-activiteiten als
onderwerp dienden.
Het moest een dag worden waarop de kinderen kennis konden
maken met alle secties van Stichting Grueles. waarbij de
leerlingen van groep 7 en 8 van onze basisschool de
doelgroep waren. Het bestuur van Stichting Grueles was
snel voor dit idee Rewonnen en riep een commissie in het
leven die voor verdere realisatie moest zore draRen. Er
moest echter op gelet worden dat er geen concurrentie met
de Eiisdense Roefeldag zou ontstaan.

De samenstelling van de commissie was zo. dat samenwerking
met onze basisschool gewaarborgd was. De commissieleden,
Jan van Baal. Toon van Baal en Hub. Reumers gingen, onder
leiding van Toon. aan de slag en een van de eerste taken
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was het bedenken van een toepasseliike naam voor die dag.
Hoe kon het ook anders. dit moest en zou de "Grueles
Keenderdaog" worden. Over de datum waren we het ook snel
eens. vriidagmiddag 27 september.

Bii het vaststellen van de activiteiten hadden we
aanvankeliik wat tegenslag. De vuursteenmiin. die ook op
het programma stond. was reeds bezet. Uiteindeliik kwam
hier een bezoek aan de Beuk voor in de plaats. Een bezoek
aan de molen stond hoog op ons verlangliistie. Echter. de
molenaar had op de bewuste dag verplichtingen elders. Wii
waren dan ook blii toen wii van hem hoorden dat hii een
dag vriiaf had genomen en dat we welkom waren. Chapeau
molder! Enkele historie- en dialectlessen, het maken en
ontwikkelen van foto's. het aanleggen van een poel, uitleg
over oude Rebruiksvoorwerpen en last but not least het
maken van een Grueles Gezet waarin alle belevenissen van
en door de "keender" worden weergeReven, maakten het
programma compleet.

Historie en Dialect

(Gilles Jaspars)

VoorafRaand aan de "Grueles Keenderdaog" kregen de
leerlingen van groep 7 en 8 op een tweetal dinsdagen
achter elkaar les van Gilles. Hii liet ze kennismaken met
de historie van ons dorp en vertelde onder andere waar de
naam Gronsveld vandaan komt. Ook toonde hii een
plattegrond van de kerk en het oude kasteel en maakte
duideliik dat het kasteel zoals het er nu staat, Rebouwd
is op resten van het oude kasteel, dat in de dertiende
eeuw gebouwd is. De kinderen werden ook op pad gestuurd.
Een historische speurtocht door Gronsveld moest op eigen
houtie afgewerkt worden. In totaal moesten tien vragen
over historische gebouwen in Gronsveld beantwoord worden.
Vragen zoals: "Wat valt je op aan de noortomliisting van
het huis op Riiksweg 73 ?" en
In welk huis woonde de barones Van Voorst tot Voorst?"
maar ook "In welk iaar is de school gebouwd?"
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De wi,nnaar van deze speurtocht. Jolanda Bernards, kreeg
als priis een "Diksiener".
Ook stelden de kinderen schrifteliike vragen. Zo wilde
Ingrid Lemmens weten welk huis het oudste van
Gronsveld is. Juist! De Keizer. Rebouwd in 1699.
Tiidens de dialectlessen hebben de kinderen kennis kunnen
maken met het Middelnederlands woordenboek. In dit
woordenboek staan woorden die in het hedendaaRse
Nederlands niet meer voorkomen. Veel van die woorden kun
ie wel nog in het dialect vinden. Het dialect, zo vertelde
Gilles, is dus een soort diepvries voor taal."
De kinderen werd gevraagd de middelnederlandse woorden
"rupsen, pierinc, callen. cussentike" te vertalen in het
hedendaags Nederlands.
De parate kennis van ons dialect werd door
meester Jaspars" getest aan de hand van een vertaalproef
van tien woorden van het Nederlands naar het dialect en
andersom.
Woorden als "middag". "vlinder". "mol" en "zakdoek"
moesten vertaald worden in het dialect. Beste ouders. het
resultaat van deze test was bedroevend!

Natuur

(Pim van de Weerdt)

Pim van de Weerdt had het idee om ter gelegenheid van deze
eerste "Grueles Keenderdaog" met de kinderen een drinkpoel
aan te leggen in de wei naast de school. Zo kunnen de
kinderen beter de ontwikkelingen van flora en fauna in en
rond een drinkpoel volgen. Met het kiezen van deze
activiteit heeft hii het de sectie Natuur en de leerlingen
bepaald niet gemakkeliik gemaakt. Met Zia Houten, de
eigenaar van de wei werd uiteindeliik afResproken de poel
niet midden in het weiland aan te leggen maar in de buurt
van de afrastering. Van Zief kregen we alle medewerking en
vriiheid van handelen. Het Eeheel werd Eerealiseerd met

medewerking van de gemeente en het IKZ.
Voor de graafwerkzaamheden werd Jan Piet Rietdiik
ingeschakeld. Dit bleek een aouden greep. Niet alleen
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"De pratsj henk heir) wes ien hOnne nak".

omdat hii ons belangeloos wilde helpen, maar vooral om
ziin doordachte adviezen en het aanstekeliik enthousiasme
waarmee hii aan de slag ging. Twee kapot gereden banden
tiidens het graafwerk tastten zijn humeur niet aan!

Nadat de noel uitRegraven was. werd met behulp van
laserapparatuur het peil uitgezet. Eerst toen konden we de
poel opmeten. de folie bestellen en prompt zaten we in de
problemen. De folie die we wensten, 1 mm dik, met
een doorsnee van 12 meter, bleek niet op tiid leverbaar.
Uiteindelijk heeft Gerard de Graaff ons uit de nood
geholpen, door de folie tiidig te laten leveren. Ook hij
heeft dit belangeloos gedaan.
Enkele daRen voor de "Keenderddog" hebben we, ter
bescherming van de folie. fiinmazig kippegaas en zand in
het gat aangebracht. Op de "Keenderdaog" hoefden we dan
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met dp leerlingen alleen maar de folie erin te leggen en
er de door Rietdijk geleverde leem over uit te spreiden.
Dit laatste bleek vooral door de zeer slechte
weersomstandigheden een hels karwei. De pret was er voor
de kinderen echter niet minder om. Door de eerste groep
werden de handen flink uit de mouwen gestoken.Het was
alleen jammer voor hen dat zij naar een andere activiteit
vertrokken waren toen Huub Bastiaans met zijn
brandweerauto arriveerde. De brandslangen werden uitgerold
en het vullen begon. Twintig minuten later was de poel tot
aan de rand gevuld. wat bii enkele kinderen de vraaR
ontlokte wanneer we de vissen erin gingen zetten.
Toen begon, zo bleek al gauw. de zwaarste klus: het
afwerken van de rand. Inmiddels was de leem
doordrenkt door de vele regen en bleek bovendien dat de
tweede groep meer in elkaar en de modder Reinteresseerd
was dan in de Doel. Eenmaal vies, besloten enkelen er maar
een modderballet van te maken. Niettemin zijn wij er die
middag toch nog in geslaagd alles tot ieders tevredenheid
af te werken en konden wij terug zien OD een zeer
geslaagde activiteit. Of de moeders van enkele kinderen er
bij thuiskomst van hun kroost ook zo over dachten wagen
wij te betwiifelen!

De Beuk

(Eddie Jacobs)

De Beuk in het Savelsbos is bii velen in ons dorp meer dan
alleen maar een oud huis in het bos. Het roept
herinneringen OD aan vroeger en is ook nu nog voor velen
een nostalgische plek. Dat de Beuk er nu zo good bil ligt.
is grotendeels te danken aan Eddie Jacobs. Om die reden
hebben wii Eddie gevraaad en bereid gevonden de leerlinRen
van groeD 7 en 8 er te ontvangen en hun iets over de
Reschiedenis van de Beuk te vertellen. In de kelder kreRen
ze de grottespin met cocon te zien en met verbazing
hoorden ze het verhaal aan dat de
mensen die er vroeger woonden geen elektriciteit, gas en
stromend water hadden. Het huis word verwarmd met
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In de Beuk. V.I.n.r. Leonne van Bake!, Marietta van Thoor, Piet van Caldenborgh,
Eddie Jacobs, Kassy Schreuder.

houtkachels en verlicht met olielampen. Het water haalde
men beneden aan de helling uit een put. Van de kinderen
vernam ik dat vooral het gegeven. dat er in de oorlog
onderduikers hebben gezeten en deze zich bii onraad in het
arotie van de honden verstouten, grote indruk heeft
gemaakt.
Wist u overigens dat er kinderen bii waren die nog nooit
bii de Beuk Reweest waren en zelfs niet wisten dat de Beuk
bestond!

De Molen van Gronsveld

(Jo Meessen)

Het is al eerder gezegd; het weer werkte op deze dag
bepaald niet mee. De verplaatsing van school naar de molen

aebeurde per fiets. Helaas, tiidens de rit er naar toe
begon het te Plenzen. Driifnat kwamen de kinderen bii de
molen aan. Na een korte uitleg van de molenaar over de
werking van de molen ondervonden de kinderen aan den hive
wat een buitenkruier is. Met vereende krachten moesten ze
de molen op de wind zetten en werden de zeilen op de
wieken gespannen. De molen draaide zoals te verwachten
was. Maar wat de kinderen niet verwacht hadden. was dat de
molenaar bii een draaiende molen ook een zakkenlift in
werking kon stellen. Ze vonden het dan ook geweldig dat ze
een eindie met deze lift omhooR mochten.

Foto

(Jos Preemen)

De St.Martinusschool beschikt over een schitterende
hobbvruimte. Van deze ruimte heeft onze sectie Foto
dankbaar aebruik gemaakt om de kinderen de eerste
technische principes van fotografie bii te brengen.
Na een korte inleiding werden de leerlingen door Jos. met
assistentie van een vriend en Jeannv Van de Weert. aan
het werk gezet. Er stonden enkele

belichtings/vergrotingsapparaten opgesteld en er was een
donkere kamer met heuse doka-lampen ingericht. De kinderen
kregen lichtgevoelig papier en mochten een fotogram maken
van een onderwerp naar eigen keuze. Bij een fotogram wordt
het door een voorwerp afgedekte gedeelte van het papier
niet belicht. Dit niet belichte gedeelte geeft na
ontwikkelinR de contouren van het voorwerp. Het belichte
papier moesten ze vervolgens in een ontwikkelbad dompelen.
daarna in een ander bad om de ontwikkeling te stoppen. dan
weer in een fixeerbad en ten slotte in een waterbad waarin
de resterende chemicalien afgespoeld werden. Nadat het
fotopapier droog was waren de kinderen een fotogram van
eigen makelii en een eerste kennismaking met de chemie
riiker.
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Oude werktuigen en gebruiksvoorzverpen

(John van de Weerdt)
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John van de Weerdt geeft uitleg over oude werktuigen.

In verband met de uitbreiding van onze loods vond deze
activiteit ook in de St.Martinusschoolplaats. Daarom was
het niet mogeliik grote werktuigen uit onze collectie te
tonen en te bespreken. De sectie Streekmuseum bezit een
zeer uitgebreide verzameling kleine werktuigen en
gebruiksvoorwerpen en aan de hand daarvan wist John van de
Weerdt de kinderen spelenderwiis te boeien. Allereerst
mochten ze de namen van de getoonde voorwerpen raden,
zoals van "e voegelmuuleke, 'n vleismutile. 'nen haom. 'n

melegerzeg en 'n melegersiaof", en aansluitend mochten ze
het mergelgereedschap in echte mergel gebruiken. Ze vonden
het prachtig. Het zal u niet verbazen dat de resultaten
bii dit laatste veel beter waren dan bil het raden.
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Redactie

(Piet van Caldenborgh)

De gehele "Grueles keenderdaog" stond in het teken van de
activiteiten van onze stichting. Het belangriikste
levensteken van Grueles is het boekie dat elk kwartaal
verschiint.
Het leek de commissie een aardig idee om de kinderen over
deze dag een eigen boekie te laten maken. Dit bleek een
schot in de roos. Uit beide groepen werd een redactie
gevormd en onder het toeziend oog van Piet van Caldenborgh
ging men aan de slag. Bii alle activiteiten was de
redactie present. Er werden vragen gesteld aan klasgenoten
en medewerkers van Grueles. ze maakten aantekeningen van
eigen waarnemingen en maakten zelf de foto's. die ze zelf
ontwikkelden en afdrukten. Hans Mulder tekende de omslag
van het boekie.

Na enkele redactievergaderingen rolde al spoedig de eerste
editie van bun eigen "Grueles Gezet" van de nersen.

Vijf van de zes redactieleden. V.I.n.r. Leonne van Bake!, Kassy Schreuder, Teun
Sleijpen, Stephanie Goessens, Jeroen Bovens.
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Slotwoord van de commissie

Deze daR werd bii wiize van proef georganiseerd. De
kinderen zelf hebben het antwoord gegeven.
Hun kennis van het heem was matig: hun enthousiasme was
groot. Dit laatste geeft ons veel voldoening, en
vertrouwen in de toekomst van Grueles.

Hub Reumers
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Ken d'rhön rib
Lena van d'n Haos

Maria Joanna Helena Haesen werd aeboren te Gronsveld op 8
december 1873. Haar ouderliik huis was gelegen aan de
Riiksweg. nu patisserie Peter Lemmens en riiwielhandel Jan
Jacobs. Haar ouders waren Joannes Haesen. geboren te
Gronsveld en Anna Janssen uit Oost. Na de lagere school
werd Lena op "wissel" Restuurd naar Luik. (Op wissel gaan
betekende dat men een kind uit een Nederlandstalig gezin
in een Franstalig Rezin olaatste en omgekeerd. vooral om
de taal te leren).
Lena kwam eerst bii een slagersfamilie en later bii een
vrederechter in huis. Luik was toen een welvarende en zeer
mondaine stad met een totaal andere cultuur dan de onze:
dit laatste is thans nog het geval. BO de vrederechter
werden regelmatig feesteliike diners van viif gangen of
meer gegeven waardoor Lena alle kneepies van de keuken der
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riiken van Luik leerde kennen. In deze kringen huldigde
men eind vorige eeuw het standpunt dat de mens niet leeft
van brood alleen. Lena leerde bier dus voortreffelijk
koken waar haar kleinkinderen nu nog watertandend over
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Zjang (broer van Lena).

Marjan (zus van Lena).

kunnen vertellen. Vooral in gerechten voor grotere
gezelschappen kon ze zich geweldig uitleven. Aanaezien
haar familie later nog flink zou uitdijen kwam haar dat
goed van pas. In 1904 trouwde Lena met Henricus Willem
Jacobs (Herie). bakker, geboren te Gronsveld op 24 fe-
bruari 1868. Herie was de zoon van Liesbeth van de Weerdt
en Zjen2ske Jacobs. die een bakkerij annex café hadden aan
de Rijksweg 63 (nu het huis van Frans Huits jr.). Lena en
Herie gingen wonen in het geboortehuis van Lena en
richtten bier een bakkerij met winkel in. Ze kregen viif
kinderen. Liza. Zjeng. Marie. Anna en Fien. De naam "d'n
Haos" bleef bestaan, ook al heette Lena door haar huwelijk
nu Jacobs. Als iemand zei "Fien" of "Zjeng van d'n Haos"
wist iedereen wie er bedoeld werd. Als iemand brood ging
halen, dan ging hij naar d'n Haos. Zo'n bijnaam was na-
tuurliik handig omdat de naam Jacobs in Gronsveld meer
voorkwam, maar ook het nadrukkelijk aanwezig zijn van Lena
zal bier een rol hebben gespeeld. Hoe het mogeliik was om
in die tijd, er waren al vier of vijf bakkerijen in ons
dorp, toch succes te hebben, blijft de vraag. Temeer daar
op iedere boerderij een bakoven stond waarin men toen zelf
nog brood en vlaaien bakte. De nieuwe bakkerij onder in
het dorp liep echter uitstekend. Dat mag blijken uit de
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Liza Waber, Jeu).

Zjeng.
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Fien (Lemmens).

Anna (ongehuwd).

Marie (Waber, Gee/) met tweeling Mie en Els; een van de vier tweelingen onder de
kleinkinderen van Lena.

vele koopakten die bewaard ziin gebleven. Tussen 1908 en
eind iaren dertig werden door Merle in en om Gronsveld
tientallen stukken landbouwgrond en enkele woonhuizen
Rekocht.

Het hoogtepunt was de aankoop in 1923 van de windmolen van
Gronsveld (toevallig 300 iaar oud op dat moment) met
landeriien aan beide kanten van de Molenweg voor het
bedrag van f 10.200,-. Een fors bedrag in die tild omdat
we in een andere akte vonden dat Merle in 1911 een huis
met tuin van de familie Waber kocht voor het bedrag van
f 800.-. Naast de opbrengst van de bakkerii en winkel
waren er ook inkomsten van pacht en huur. Merle werkte

hard in de bakkerii en Lena had naast de winkel ook nog
een hondekar waarmee ze het brood bracht naar de
buitengebieden. zoals "de Sitaosie", waar toen nog alleen
de vier huizen van de familie Peusens stonden. In de
oorloR van 1914-1918. toen er in Belgie een tekort aan
brood was ontstaan, kregen ze de uitvoer toegewezen voor
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Theux. Spa en Pepinster. Het waren karrevrachten brood die
naar de grens gebracht werden. Daardoor werd het nod-1g om
over te schakelen van mankracht op elektriciteit. die
nodiR was om een zware kneedmachine te kunnen gebruiken.
Lena was altiid bii de leveringen aan de grens aanwezig om
op te letten dat ze geen koersverlies leed. Op de
kleinties letten. deed Lena altiid al. Als iemand in de
winkel bii voorbeeld een kilo suiker kwam kopen, vroeg
Lena altiid: "Hepste 'n tuut bie dich". Was dat niet zo,
dan kon ie terug naar huis am er een te halen. Als ie een
cent tekort kwam, was dat geen probleem Maar de volgende
keer zei Lena: "En nog eine cent van de vurige kier". Toen
het brood eens een halve cent duurder werd, hoorde Lena de
klanten warren in de winkel. Lena zei toen: "Voor iullie
maakt dat niks uit zo'n halve cent. maar voor mil maken al
die halve centen een paar gulden." Merle bemoeide zich
niet met de financien. maar als hii wist dat er een stuk
grond te koop was, was hii er als de kippen bii. Links
naast de bakkerii woonden Lena's enige broer Ziang en
enige zus Marian. beiden ongehuwd. die er een café en
boerderii op na hielden. Daarbii was Ziang koetsier bii

Fien, Lena, Zjeng.
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1957. Voor de winkel van "d'n Haos",

Karel Waber en Peter Lemmens.

Lena op weg naar de kerk,Op de achtergrond

Wis Devue-van den Boom.
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"Riggo". Op de dag dat Merle de molen uit openbare verkoop
wilde gaan kopen, had Lena, die de hele dag naar Ltifik
moest voor boodschappen, tegen hem gezegd dat hii de molen
maar niet moest kopen. "De wets noets watste dich met zoe
'nne falliete boel op d'n haas heuls." Toen ze 's avonds
moe maar voldaan thuis kwam, liep haar zus Mar jan haar uit
het café tegemoet en zei: "Zek m'r niks de vaan, meh 'r
het ze gegouwe."
Toch kon Lena ook royaal zijn zeker als er jets te vieren
was. Dan werd er op haar twee meter brede "kwizzenjer" een
waar feestmaal bereid naar goed Luiks voorbeeld. Als haar
hele familie met kleinkinderen en al rond de prachtig
Eedekte tafel zat te genieten van haar kookkunsten was
Lena het stralende middelpunt. In het midden van de iaren
dertig beaon "vaiier" zoals Herie intussen genoemd werd te
sukkelen met ziin gezondheid. Het werken viel hem steeds
zwaarder. Als hij klaar was in de bakkerii zat hij stil in
een stoel in de kamer achter de winkel voor zich uit te
staren. Als er dan eens ionge dames in de winkel kwamen,
knapte hii tiideliik helemaal op. Lena zei dan: "Este
lama vrollaij zuus, biste fleet kraank."
Na het overlijden van Ziana en Marian erfden Lena en Herie
alles waaronder het huis naast de bakkerij en een aantal
landeriien, waardoor hun bezittingen naast verschillende
huizen en de molen, meer dan 10 hectaren land omvatten.
zodat ze tot de aegoede burgers van Gronsveld gerekend
konden worden. Herie stierf twee weken na Marian, 27
januari 1944. bijna 76 iaar oud. Toen hun iongste dochter
Fien trouwde met Albert Lemmens en zij de bakkerij
overnamen. bleef Lena bii hen inwonen. Zo kon ze nog dage-
liiks het reilen en zeilen van bakkerij en winkel volgen.

wat haar nog vele tevreden iaren bezorgde. Lena stierf op
18 maart 1959. Op haar "doedspreentsje" schriift onze
koster Zieuf Theelen onder andere: "De dierbare overledene
was een goede. arbeidzame en dievaelovige vrouw en een
bezorgde moeder voor haar kinderen en kleinkinderen.
Zolana haar krachten het toelieten heeft zii gewerkt voor
haar Rezin."

Wallie van de Weerdt
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Streekmiiseum

Uitbreiding opslagruimte

In het eerste nummer van 1993 maakten %di melding van de
uitbreidinasplannen van onze opslaRruimte. In de daarbij
aetoonde schets werd de nieuwbouw weergegeven. Verder
stond er dat we in een van de volgende uitgaven een foto
van de nieuwbouw zouden plaatsen. Het is zo ver De
uitbreiding is Eerealiseerd. Wel anders dan de
oorspronkeliike plannen. maar het is een magnifieke ruimte
geworden.

De magnifieke ruimte in aanbouw; een futuristisch kunstwerk.
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Wat maog 't zien ?

Het voorwerp in het vorige nummer is een "meunteltang".
Het is een tang waarmee een ring door de wroetschijf van
varkens werd geklemd. Het gevolg was dat de varkens minder
of niet meer konden wroeten, wat dat was pijnliik.
Er waren veel goede reacties. Brouwers uit Rijckholt,
Heutink. Ernon, Plum. Starmans, Meijs, Notermans, Van Wel
en Waber uit Gronsveld. Zij krijgen alien van de sectie
Streekmuseum "e wuursjke".
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Historie

Van Anneke en Tina, Zjwegele Zjeng, en 't Zaandvriiike

In vroeger jaren was het in Gronsveld en Riickholt heel
gewoon dat mensen langs de deuren kwamen om allerlei
koopwaar en diensten aan te bieden. Vaak ging het om
handwerkslieden die van dorp naar dorp trokken om hun
beroep uit te oefenen. Ook werd in die tijd veelvuldig bij
de mensen aangeklopt door lieden die al bedelend hun
dageliikse boterham biieen scharrelden. Velen van hen
bezochten ons dorp iarenlang met grote regelmaat en werden
zo bekende en vaak ook karakteristieke figuren. Bij onze
oudere dorpsgenoten roepen zij bijzondere herinneringen op
en spreken zii, zeker in vergeliiking met de hedendaagse
samenleving. meniaeen no tot de verbeelding.

In vorige eeuwen waren het vooral de "waanmekers" die rond
de tiid dat de graanoogst aanstaande was in het dorp
verschenen. Zij verkochten en repareerden de wannen. Een
wan is een werktuig dat veel weg had van een grote, ronde.
platte korf. Met de wan kon men de korrel scheiden van het
"kaof" (kaf). stukies stro. e.d. "Wannen" deed men bij
winderig weer. Men wierp de inhoud van de wan meermalen
omhoog en de wind blies het kaf weg. Hiervoor was
uiteraard een vaardige hand vereist. Nadat de wan eeuwen-
lang ziin functie vervuld had. raakte het werktuig in het
begin van onze eeuw in onbruik toen de "wanmuUle" of
"sieurmuUle" zijn intrede deed in het landbouwbedrijf. Met
de wan verdween ook de "wanmeker" uit het dorpsbeeld.
Een bekende. rondtrekkende ambachtsman, die nog tot na de
oorlog in ons dorp een geregelde gast was, was de "sjie-
resiliep". Fiji kwam langs de deur om scharen en messen te
sliipen. Meestal stond de sliipsteen op een kar. Bekend is
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de sjieresliep die ziin kar voort liet trekken door ziin
herdershond. Ook werden Gronsveld en Riickholt aangedaan
door een siieresiliep die de slijpsteen op een fiets
vervoerde. Het achterwiel werd in een zware staander
gezet. De man ging OD de fiets zitten en door te trappen
werd de steen aangedreven. De persoon van de sjieresiliep
riep bij de mensen weinig positieve associaties op.
Vroeger hanteerde men de uitdrukkina: "Es de siieresiliep
komp, krieg v'r renae". Nog heden ten dage wordt gezegd:
"De hebs e aezich wie 'nne siieresilien".
Tot het straatbeeld in de eerste decennia van onze eeuw
behoorden ook de "ketellappers". Zii klopten aan en namen
potten en pannen in ontvangst die ter reparatie werden
aangeboden. Als iemand een ketel had met een at erin,
werd er een "lepke" op gezet.
Eveneens een geregelde gast in ons dorp was de "velder".
Hoewel zijn beroep bij de mensen niet in hooa aanzien
stond. was zijn komst uiterst noodzakelijk. Zodra op de
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boerderii een koe gestorven was. moest de eigenaar dat
aangeven en werd de hulp van de "velder" ingeroepen. Hij
ontdeed het kadaver van de huid. die dan volgens het
geldende gebruik eigendom van de velder werd. Hij verkocht
de huid aan opkopers, die in de iaren voor de oorlog onder
meer in Maastricht, in de Hoenderstraat woonden.

Van tiid tot tijd stond iemand voor de deur om paraplu's
te verkopen. Oak repareerde hij paraplu's. Hij had oude
paraplu's bij zich voor onderdelen.

Al van oudsher werd met levensmiddelen gevent. Aan het
eind van de voriae en het begin van deze eeuw kwamen
Bokkeme Anneke en Wollem de Nietel. zoals zij in het dorp
genoemd werden, langs de deur met "hieringe en bitikkeme".
Zij vervoerden hun koopwaar op een handkar. Ook stonden
zij van tijd tot tijd met een kraample bij de kerkhofmuur.
aan de kant van de "kleine kerkwea".
Met grote regelmaat trok ook het "Mosterdmenneke" door het
dorp. Hij verkocht Dortmunder mosterd aan de deur.
Tot vlak na de oorlog werden Gronsveld en Rijckholt
aangedaan door de "Mossielemaan". Met zijn vrouw duwde hij
een handkar voort. terwijl hij luidkeels "mossjele" door
de straat liet klinken. Uit die tiid is oak bekend het
"Siropvraike", dat met stroop ventte.

Een paar keer per jaar kwamen Trien en Pier. Zii maakten
en repareerden "maandele en kommele". Daartoe voerden zij
een kar met "wisse" (twijgen) mee. Pier nam meestal naast
het huis van de familie Lacroix plaats om zijn ambacht uit
te oefenen. Ondertussen ging Trien langs de deuren om
manden en korven te verkopen of om deze voor reparatie in
ontvangst te nemen. Zo werden manden, die aan de onderkant
versleten waren. van een nieuwe bodem voorzien.
Trien en Pier waren araag aezien in het dorp. Aangezien
manden en korven veel gebruikt werden, denk aan de kommel.
de kaofmaandel, de krotemaandel. erpelsmaandel,
waasmaandel. kiesekuerf. kenskuerf enz. maakte vrijwel
iedereen van de diensten van Trien en Pier gebruik. Aan
gastvrijheid was dan ook Reen gebrek. Tijdens de dagen.
die ze in het dorp doorbrachten, werden ze door de mensen
voorzien van eten en drinken. Trien en Pier sliepen hier
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en daar in een schuur. Later trokken ze weer verder.
Een bekend figuur was ook Zjoke Wellems, in Gronsvpld en
Rijckholt Zjwegele Zieng genoemd. of "Zjeng met de. kuerf".
Hij kwam huis aan huis met een korf met "siet (= wol.
sajet), knuep, wiks, (schoensmeer) potloejer en
rysjtertele" (veters). Ziwegele Zieng kwam altiid op
zaterdag. Ziin koopwaar Drees hii kort maar krachtig aan:
"Zwegele, potloed en verdommese goie wiks" of "Zwegele en
wiks, vandaog veur geld en muerge veur niks". Waarop hij
steevast van de mensen te horen kreeg: "Dan kom muerge
merit.

Tijdens een winter, toen het hard vroor en de weg heel
glad was, lien Zjwegele Zieng op een dag de "Dudstersiteg"
af. Plotseling kwam Zjengke Bouchoms op zijn "lessitool"
de berg af. Wat toen gebeurde laat zich raden. Het
volgende moment lag Zjwegele Zieng en zijn hele koopwaar
op de grond.
Regelmatig werd ook met stoffen. karpetten, tafellakens.
dekens, e.d. gevent. Eenmaal per jaar kwam in het dorp een
verkoper die zijn waar in "De Kyzer" uitstalde en te koop
aanbood.

Een voorouder van Smits van aan de "Aw Brok" kwam langs de
deur met schoenen. Aanvankeliik droeg hij deze in een zak
op zijn rug. Later vervoerde hij de schoenen in een
karretie achter ziin fiets.

In Riickholt woonde Pie van Kan, "'t Petrolsmenneke". Deze
verkocht petroleum, die, in de tijd voordat Gronsveld en
Rijckholt voorzien waren van elektrisch licht, bestemd was
voor in de "kenking" of in de "luch". Deze laatste lamp
werd ook wel "sjtaalluch" genoemd, omdat ze werd gebruikt
in de stal en de schuur. Ook later, toen Gronsveld en
Rijckholt al over elektriciteit beschikten, werd nog
"petrol" aan de deur verkocht, voornamelijk voor het
"petrolsmesjien". In die tiid kookten de mensen vaak
buiten OD een petroleumtoestel.
Pie vervoerde de petrol op een kar, waarop "Texaco" ge-
schilderd was. Zelf stond hii er altijd goed op. Doorgaans
droeg hij een zwart fluwelen pak. Ziin schoenen waren mooi
gepoetst en hij had de "silobbe" (ook wel "kemazje" =
leren beenkappen) aan. Bovendien liep Pie zomer en winter
met de overjas aan, want. zo zei hii: "Wat good es vuur de
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kaw. es ouch good vuur de wermte". Ziin voornaamste bron
van inkomsten was de verkoop van petroleum. maar hij had
ook biiverdiensten. Zo verkocht Pie in Rijckholt loten.
waarmee men dan een koniin kon winnen.
"'t Zaandvriiike" kwam huis aan huts om zand en mergel te
verkopen. Het zelfde gold voor "Zjaak de Zaandmaan", die
met zijn kar zand geregeld in het dorp verscheen. Vroeger
werden tafels. stoelen en banken met zand of mergel
aeschuurd. De mensen kochten voor een paar cent een "topke
zaand".
Nieuwe ruiten werden geleverd door "'t Roetemenneke". Deze
rondtrekkende handelsman droeg de ruiten in een houten
rekie op zijn rug.
Verder waren er nog Merieke. die met siaals. mutsen en
sokken ventte, de Roeien Harie en de Roej Fien. die
ondergoed verkochten. en Zjeng van Saoves. die altijd 's
avonds. meestal in de winter, aan de deur stond met een
korf vol koopwaar. Een man, bijgenaamd "Mawej met de
wikspot", trok door het dorp met een karretje met
schoensmeer.

Er waren echter niet alleen handelaren die spullen
verkechten. Kooplui van kleinvee. in onze dorpen veelal
Belgen, bezochten de boerderijen om kippen, duiven en
koniinen te kopen. Zij verhandelden deze dieren dan weer
op de markt o.a. in Luik.
"Lommelekriemers" haalden vodden en konijnevellen bij de
mensen op. Ook stond een lemmelekriemer op het
schoolplein. Als de kinderen hem oude lompen brachten.
kregen ze in ruil daarvoor een kleinigheid. zoals een
kartonnen windmolentie. Dat dit geen eerste klas speelgoed
was, mag duidelijk ziin. De kinderen bezigden dan ook de
uitdrukking "Vuur lommele krys te klommele".

Bijzonder voor de mensen, en vooral voor de kinderen. was
de komst van een man met een klein aapie. De man liet het
beestie kunsties maken. Het aapje klom dan bijvoorbeeld
langs de regenpiip het dak op. De man ging dan met ziin
centenbakie rond. Een andere keer speelde de man op een
mondharmonika en droeg hij "e roete klekske met 'n nous",
een soort clownsmuts. Voor de kinderen was zijn komst een
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welkom tijdverdrijf. Als de man met het aapje langs de
deuren trok, volgden vele kinderen hem door het hele dorp.

Talrijk waren ook de bedelaars die vroeger aan de deur
klopten. In de regel stonden zii in de deuropening te
bidden. Woonde men op een boerderij, dan hoorde men de
bedelaars al biddend "de poert opkoeme". Meestal gaven de
bewoners hun een cent. Op sommige plaatsen kregen zii
tevens een kop koffie of een boterham. Dit gold vooral
voor diegenen. wier verschijning bij de mensen medeliiden
opriep. zoals Trvn de Kuuning. Haar man dronk de hele dag,
waardoor Trvn gedwongen werd te gaan bedelen. Aan haar
gezicht, was te zien dat de arme vrouw de dronkenschap van
haar echtgenoot aan den liive had ondervonden: ze miste
een oog.

De bedelaars waren vaste klanten. Meestal een keer per
week kon men hen aan de deur verwachten. Zo waren er Vader
Jacob met wandelstok en rozenkrans. Berb, die altijd de
kinderwagen bij zich had en Weelie, die eveneens de rozen-
krans bad. Als Weelie genoeg bij elkaar gescharreld had.
ging hij een café binnen en verdronk alles weer. Ook hielp
hij de mensen met schilderwerk. Maar zodra ze hem geld
gaven, was hii weg.
Van tild tot tiid kwam "d'n Hotsboun" langs. Deze bedelaar
was, zoals ziin biinaam al doet vermoeden, vrij fors van
postuur. Hij stond echter altijd voorovergebogen voor de
deur, terwiil hii met de rug van zijn hand aanklopte.
Wollem de Koo-leiier kwam iedere week bedelen. Gaven de
mensen hem een halve cent, dan liet hij deze door ziin
handen vallen. Het was te weinig, het moest een cent zijn.
Voor een paar boterhammen bracht hii een koe naar de markt
in Maastricht.

Over een andere bedelaar, wiens naam niet meer bekend is.
gaat het volgende verhaal.
Betrokkene had ziin vast adres bii een gegoede familie.
waar hii iedere zondag aanklopte en een dubbeltje kreeg.
Toen deze verstoring van de zondagsrust de bewoner begon
te vervelen. gaf hii de bedelaar een gulden en zei: "Gef
mich de res mer de volgende kier truk." Hij heeft de
bedelaar nooit meer gezien.
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Van de mensen die vroeger langs de deur kwamen hebben we
er twee nog niet genoemd: Tina en haar dochter Anneke.
Iedereen van de oudere Reneratie Gronsveldenaren en
Riickholtenaren heeft hen Rekend. Tina kwam lanRs de deur
met een "top met hieringe" en een korf met "siet". Ook
verkocht ze overhemden voor de mannen. wit met een zwarte
streep. Anneke had een "maandel" bij zich en verkocht
"rvsitertele. wiks" e.d. Anneke had zo haar eiRen
verkooplogica. Historisch is het volgende voorval. Anneke
verkocht een bepaald artikel voor 20 cent. Zij prees het
artikel aan met het verhaal dat zii het zelf voor 25 cent
had moeten inkopen. Op de vraag hoe zii dat kon doen,
antwoordde ze dat ze "door de grote omzet toch nog winst
kon maken."
Met de Bronk en de kermis stond Tina aanvankelijk op de
hoek van de "groete kerkweg" teRen de kerkhofmuur met een

Anneke.
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kraampie waar ze snoepRoed verkocht. Tiidens de
septemberkermis was het de tiid van de "nuUt". Als de
kinderen geen geld bii zich hadden. gingen ze "'t getske
op" om "Aachter ien de sitraot" walnoten af te gooien.
Voor vier noten gaf Tina dan een speklap. Zii verkocht de
noten naderhand weer op de markt in Maastricht.
Later stond Tina. en ook Anneke. met hun stalletie
bovenaan de "POtsiteg". Ook tiidens de kermis in Riickholt
waren ze present. De snoepkraam beyond zich dan in de Kas-
teelstraat.
Tina en Anneke leven in de herinnering van iedereen die
hen gekend heeft voort als eerliike en nette mensen met
het hart op de goede plaats. Als kinderen geen geld
hadden, kregen ze vaak toch jets. Niet alleen de kinderen
waren dan bill, ook Tina en Anneke vonden daarin hun
voldoening. Tina en Anneke konden niet zonder hun
snoepkraam. Of. zoals iemand het uitdrukte: "Ze moste
sitoen daomet. dat waor hon leve".

Anneke en Tina, Ziwegele Zieng. 't Zaandvraike. om er
enkelen te noemen. maakten deel uit van het leven van
alledag. Zii markeerden de seizoenen. de dagen en zelfs de
uren. Maar de tiiden veranderden. Met hun beroep en
bezigheid verdwenen ook deze mensen uit het straatbeeld.

Piet Daemen
Gemma Brouwers

Bronnen:

* Gesprekken met diverse inwoners van Gronsveld en
Riickholt.

* Michel Elsdorf, Yannik Delairesse. Petits metiers et
cris des rues au pavs de Liege.
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Foto

lessjtole oonder ion de Duustersjteg, bogin jaren 40. Huub Wolfs (met pet), Giel
Cilissen, BOrke Gorissen.
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De achteraevel op de foto uit ons vorig periodiek is van
het huis van Dora Verbraak-Simons. RiiksweR 185. Haar man.
Gerard Verbraak werd in 1970 directeur van het
postdistrict Limburg en Oost-Brabant. Toen zii het huis in
Riickholt zagen was hun keus snel aemaakt. Na een grondige
verbouwina werd de wonina in 1970 betrokken. Het huis was
van Clim Wouters en Lisa Piters. Dezen hadden het oude
huis in ziin geheel moeten slopen en op de oude funderina
werd. hoe moeilijk dit in de oorloastiid ook was, het
nieuwe huts in 1944 gebouwd. De stenen haalde Clim met een
een-assige ressortkar van de aebombardeerde fabriek van
Reaout aan de Griend in Maastricht. De kelder is het enige
dat behouden bleef van het originele huis.
Dora vertelde mii dat ze nooit een daE spiit hebben gehad
van hun verhuizing naar Limburg. OD vier maart dit jaar
overleed Gerard.

De volgende foto toont ons de achterkant van een woning
gebouwd rond de eeuwwisseling.

Sjef Cans
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Rariteiten

Inmiddels bent u van ons gewend dat wii in het laatste
nummer van het iaar verhalen over de biizondere
waarneminRen die u en wii in en om Gronsveld en Riickholt
gedaan hebben. Het is verheuaend te constateren dat steeds
meer dorpsEenoten ons weten te vinden wanneer het aaat
over bijzonderheden in de natuur. Mocht u uw melding in
onderstaand artikel niet terug vinden. laat dit u er dan
niet van weerhouden nieuwe waarnemingen toch aan ons door
te geven. Het kan immers voorkomen dat zaken die u
bijzonder vindt dat voor ons niet zijn, en andersom, zaken
die u niet bijzonder vindt. dat juist wel zijn.

De goudvink

Een biizondere waarneming werd gedaan door Rina Peeters-
Dassen. Bijzonder. omdat deze waarneminR meer vragen
opriep dan antwoorden gegeven konden worden.
Op 1 april kreeg ik van haar het verzoek om een geringd
dood voReltie te komen bekiiken. Ze had het vermoeden dat
het een vrouwtie Roudvink was, maar zii wist het niet
zeker.
Het bleek inderdaad een vrouwtie aoudvink te ziin. die zii
dezelfde dag in haar tuin had gevonden. Het vogeltie was
zeer mager, miste aan de rechtervleugel de slagpennen en
had aan de linkerpoot een kniipring. Het vreemde was
echter dat de ring geen inscriptie vertoonde van het
ringstation maar wel een jaartal. Ringen die op een
ringstation aangelead worden, hebben altijd een verwilzing
naar dat rinRstation en een volgnummer. Ze hebben geen
jaartal. De ring van deze goudvink was dus niet afkomstig
van een rinRstation. De bii de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers aanResloten kwekers kriigen dichte ringen
die alleen aangelead kunnen worden zolang de vogelpootjes
nog niet volgroeid ziin. Na 7 A 8 dagen lukt het niet

641
I.
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meer. Van de Bond hoorde ik dat in 1994 voor het eerst aan
volierehouders kniipringen waren verstrekt om hen in de
gelegenheid te stellen hun reeds Rekweekte wi1dzangvogels
alsnog te ringen en te registreren.
Met deze kniipringen is veel gefraudeerd omdat de controle
erop ontbrak. Om die reden werd het reeds na een iaar
verboden nog langer kniipringen te verstrekken.
Het bewuste ringetie was van een kweker uit Heer die me
desgevraagd vertelde nooit Roudvinken te hebben geringd.
Wel had hij ringen aan andere kwekers afgestaan!
Resteert de vraag: Was het nu een Rekweekte of een uit het
wild gevangen goudvink?

Braakballen van bosuilen

Ergens aan de rand van het Savelsbos heeft onze sectie
iaren Releden een nestkast voor bosuilen opgehangen.
Enkele iaren achter elkaar heeft er een bosuil gebroed en
om de paar iaar wordt de kast door ons schoongemaakt. Zo
ook in oktober 1995. De inhoud heb ik meegenomen en

onderzocht. Uit de braakbal bleek dat de bosuil van grate
prooien houdt.
Ik trof vele boties aan van woelratten. bruine of zwarte
ratten en zelfs van een eekhoorn. De verrassing zat echter
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Goudvink met knijpring.

in een steviRe braakbal verpakt. Een schedel van een vogel
en een ringetie! Het ringetie, met de inscriptie 33V52646
Bruxelles 4-Museum, heb ik opgestuurd naar het
Voeeltrekstation in Arnhem en twee
maanden later kreeg ik het volgende antwoord:
Vogelsoort groenling
Geslacht vrouw
door deskundige ringer vastgesteld
Leeftiid eerste kalenderiaar
Ringdatum 21.11.1992 nauwkeurig tot op de dag
Ringplaats Jupille. Belgique
Tussen ringdatum en vinddatum: 1051 dagen
Afstand tussen ringplaats en vindplaats: 20 km

Nog een vogelring

Nooit eerder was ik betrokken bij een vondst van een
voRelrinR en dit jaar leek er geen eind aan te komen. Wil
Reintiens uit Eben Emael belde OD 14 jun met de
mededeling dat de kat des huizes een vogeltie had
gevangen. Op zich niets biizonders. ware het niet dat het
vogeltie geringd was. Het vogeltie was door de kat zo
toegetakeld dat Wil niet meer kon zien om welke soort het
ging. Enkele weken later kreeg ik het ringetie en stuurde
het wederom naar het Vogeltrekstation te Arnhem. Het
antwoord, dat ik dit keer kreeR van het Koninkliik
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen uit Brussel,
luidde:
Vogelsoort Bosrietzanger
Leeftiid Reringd na het eerste jaar
Ringdatum 24-7-1995
Ringplaats Piringen( Limburg) Belgique
Gevonden 14-7-1996

BosrietzanRers ziin echte zomergasten en overwinteren in
het oosteliik deel van tropisch Afrika tot in Zuid-Afrika
toe. Dit kleine zangvogeltie ter grootte van 12,5 cm heeft
dus minstens vier maal de trek van en naar zuideliik
Afrika afgeleRd!
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De zwarte specht

In Januari 1996 zag Theo Huveners in de buurt van het
Savelsbos/Eijsderbos een zwarte specht. Reeds Redurende
enkele jaren broedt de zwarte specht op het Belgisch deel
van de Sint-Pietersberg. Zelf heb ik in het voorjaar van
1995 de zwarte specht in de buurt van kasteel Eijsden
richtina Savelsbos zien vliegen. Het is dus aannemelijk
dat het paartje zwarte specht van de Sint-Pietersberg het
Savelsbos tot fourageeraebied heeft uitverkoren. Eddie
Jacobs zag dit naiaar de zwarte specht zelfs twee daRen
achter elkaar. Op 23 en 24 oktober werd hii door deze
vogel tildens werkzaamheden bil de Beuk aangenaam verrast.
Eerst herkende hij de vogelsoort niet. OD een Regeven
moment zag hij duidelijk de rode kruin. De wiize waarop de
vogel teRen een boom ging zitten, nam voor hem de laatste
twijfel weg. Alle reden om eens OD deze vogel te letten.

Blauwe kiekendief

Zowel van Jan Waber als van Frans van de Weerdt kreeg ik
een zelfde melding. In april hadden ze. onhafhankelijk van
elkaar. in de Daor een grote, grilze roofvogel aezien. Hun
beschriivingen lieten er geen twijfel over bestaan: het
moest wel een mannetje blauwe kiekendief zijn. Later is
deze blauwe kiekendief nog door anderen gesignaleerd,
waaronder ik zelf.

De kwartelkoning

Jean Creuwels uit Eijsden meldde ons in mei, dat hii
tiidens een nachteliike dasseninventarisatie dichtbij de
Huize St-Joseph te Cadier en Keer een roepende
kwartelkoning had waargenomen. De kwartelkoning behoort
tot de familie van de rallen. is zo groot als een patriis
en voornamelijk in de late avond en 's nachts actief. Deze
vogel is aan ziin geluid heel goed herkenbaar en heeft er
ook zijn wetenschappelijke naam "crex crex" aan te danken.
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Raamslachtoffers

Zanglijster en twee fitissen.

Wil Reintiens bracht te zamen met het hierboven beschreven
ringetie nog een andere verrassing mee. In een plastic zak
had hii drie dode vogels gestopt die alle drie binnen
enkele daRen tegen een van zijn ruiten de dood hadden
gevonden. Gelukkia had hij de vogels meteen in de
diepvries gestopt en ze verkeerden dus verder in perfecte
staat. Het waren twee fitissen en een zanglijster die ik
een dag later heb afgeleverd bij het Natuurhistorisch
Museum te Maastricht. In het museum worden ze
wetenschappelijk onderzocht of als opgezet exemplaar aan
de collectie toegevoeRd.
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Daar waar de kwartelkoning verblijft. kan men in een
voorjaarsnacht vaak urenlang deze raspende roep van het
mannetje horen. In onze contreien is de kwartelkoning.
anders dan vroeger, een zeldzame verschijning geworden.

Eijsder beemden

Ook in de Eijsder Beemden werden dit laar weer bijzondere
waarnemingen gedaan. Op 7 april zag Leon Cans er twee
beflijsters. Op 2 juni werd ik aangenaam verrast door een
witvleugelstern in prachtkleed en vermoedelijk heeft
Richard Goessen op 9 -full dezelfde vogel gezien. toen
zelfs in gezelschap van een tweede exemplaar. De meest
spectaculaire vogel die de Eijsder Beemden dit jaar
bezocht was ongetwijfeld de zeearend. De dagbladen hebben
er dagen achtereen over geschreven en zelfS TV-stations
zijn ernaar op zoek geweest. De heer Dingemans (Oost-
Maarland) en zijn dochter waren een van de weinigen die de
"vliegende deur" er hebben gezien.

De ooievaar

Op de dag van de arbeid, 1 mei, zag de molenaar Jo Meessen
tegen het vallen van de avond OD de bovenste wiek van de
molen van Gronsveld een ooievaar neer.Hii had een fel
gekleurde oranie bek en dito poten. Een volwassen vogel
dus. Om de poten zat geen ring. Dit betekent dat het
waarschijnlijk om een wild exemplaar ging. Ooievaars uit
kweekstations en herintroductieproaramma's dragen altijd
ringen. De ooievaar is de volgende ochtend weer
vertrokken.

De kerkuil

Erg ingenomen ziin we met een tweetal recente meldingen
van de kerkuil. Reeds enkele -Laren is onze sectie Natuur
nauw betrokken bij het landeliike kerkuilenproject. Voor
de gemeente Eijsden zlin wij belast met het plaatsen van
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kasten OD daarvoor geschikte plekken en jaarlijkse
controle ervan. Inmiddels hebben we 15 kasten geplaatst en
slechts incidenteel hebben we 'n braakbal of uitwerpselen
gevonden. Heel sporadisch vernamen we dat iemand een
kerkuil gezien had.
OD 20 september zag Jan Waber tot ziin verbazing een
kerkuil naast ziin auto vliegen. Hij reed op de
Stationsstraat, dichtbij het tunneltje. De kerkuil stak in
het licht van ziin koplampen voor ziin auto over en ging
aan de kant van de weg in het gras zitten. Op een avond in
de eerste week van oktober zag Jo Broex een kerkuil in
zijn loods achter zijn woning aan de Rijksweg.
Twee waarnemingen binnen een tiidsbestek van 2 a 3 weken
in de kern van Gronsveld. Zouden we dan toch binnenkort
een broedgeval kunnen begroeten?

Het vliegend hert

Anders dan de naam doet vermoeden, gaat deze waarneming
niet over een vogel of een zoogdier maar over een insekt.
En niet het eerste het beste! Victor Jaspars zag in jun
"oonder de Beuk" een vrouwtje vliegend hert. Het vliegend
hert behoort tot de opvallendste keversoorten. Als larve
leven de kevers 4 tot 5 jaar in oude eikestammen en kunnen
wel een lengte van 10 cm bereiken. Eenmaal volgroeid
verpoppen de larven in het najaar tot kever maar verlaten
pas het volgend jaar juni/juli hun poppewieg. De
manneties. met hun geweiachtige bovenkaken. kunnen een
lengte hebben van 7,5 cm. De vrouwtjes missen het gewei en
zijn aanmerkelijk kleiner. Overigens, het vliegend hert en
de grote vuurvlinder zijn de enige wettelijk beschermde
insekten in Nederland. Afblijven dus!
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Vliegend hert mannetje.

De rattenkoning van de Riessenberg
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vrouwtje.

Een vroeRe zomeravond in 1995. Bert Janssen. Rina Haven en
El Vinken wandelden aezamenliik. zoals zo vaak, door het
Savelsbos. Aangekomen voor de Beuk sloegen ze linksaf.
richting Cadier en Keer. Na enkele minuten hoorde Bert
Janssen jets ritselen en maande de andere dames tot
stilte. Gelet op de sterkte van het Reluid dacht zii aan
een groot beest. Een ree misschien. Groot was dan oak hun
verbazing toen zii plotseling een tiental ratten op het
pad heen en weer zagen lopen die met hun staarten aan

Rattenkoning.

elkaar vast zaten. Dit fenomeen. rattenkoning Renoemd.
waarbii een aantal ratten met hun staarten zodanig
verknoopt ziin dat zii niet meer van elkaar weg kunnen
lopen. is uiterst zeldzaam en werd in Nederland slechts
een keer eerder gezien. in Rucphen. in 1963. Over het
ontstaan van zo'n rattenkoning is weinig bekend. Vast
staat in ieder geval dat de ratten niet met verknoopte
staarten geboren worden. In de baarmoeder zitten ze elk in
een afzonderliik vlies. Bovendien ziin hun staarten dan
nog veel te kort. Zeer waarschiinliik ontstaat de
verknoping wel in het nest maar kan pas ontstaan nadat de
ratten biina volgroeid ziin. De vondsten die tot nu toe
beschreven ziin, duiden oak in deze richting. Het betrof
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vrilwel steeds ratten van genike grootte en leeftiid.

Men neemt aan dat het ontstaan van een rattenkoning als

volgt in ziin werk Raat: ratten slapen in het nest steeds

dicht teRen elkaar aan. Wanneer het nest sterk bevuild is.

kan het voorkomen dat hun staarten door uitwerpselen en

urine aan elkaar kleven. De ontwakende ratten trachten

zich vervolgens los te rukken en springen steeds wilder

over elkaar been met als Revolg dat er een onontwarbare

knoop ontstaat. In het laboratorium is het alleen gelukt

een rattenkoning te laten ontstaan nadat de staarten eerst

aan elkaar waren gen-11-nd. Eenmaal aan elkaar vastgeknoopt

verraadt de rattenkoning zich doordat de afzondernike

ratten luid piepend en kriisend ieder hun eigen weg

proberen te gaan. De rattenkoning van de Riesenberg

bestond zeer waarschiinnik uit zwarte ratten. De bruine

rat is meer aan water gebonden. De zwarte rat daarentegen

verkiest droge, hoger gelegen plaatsen. Bovendien is de

staart van de zwarte rat veel langer en buigzamer dan die

van de bruine rat. Als de dames geweten hadden welke

zeldzaamheid hun pad kruiste. hadden ze wellicht nog

aandachtiger gekeken. Voor ons telt echter de wetenschap

dat de rattenkoning van de Riessenberg bestaan beef t. We

hebben hiervoor drie getuigenissen, of beter RezeRd twee,

want El Vinken heeft niet durven kiiken!

Voor de wetenschap zal deze waarneming daardoor slechts

van ondergeschikt belang ziin. Het raadsel van de

verknoping bnift onopgelost.

Hub Reumers
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