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MEDEDELINGEN BESTUUR 
 

Sinds 1992 geeft ons Service Gilde cursussen in 
de talen Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Op dit 
moment zijn er respectievelijk drie, twee, twee en 
drie klassen. Ook in Duitsland zijn twee docenten 
actief met het geven van de Nederlandse taal aan 
Duitsers. Creatieve cursussen die het Gilde 
verzorgt zijn: Fotografie, Gekleed en Wel, Glas-in-lood, Kalligrafie, Tekenen en Schilderen 
en Decoupage. Tenslotte worden er nog lessen Bridge gegeven en zijn er workshops 
Muzikale Rondreis, Kunstgeschiedenis, Veilig op Weg en het dit jaar gestarte Project 
Wandelen. Zeer bijzonder, omdat alle docenten, medewerkers, bestuursleden enz. dit 
allemaal doen op vrijwillige basis. 
 

 

 

MEDEDELINGEN BESTUUR 
 
De afgelopen, moeilijke periode heeft ook het Gilde enigszins ‘getroffen’. Het aantal 
cursisten, docenten en medewerkers is nogal flink afgenomen. Gelukkig zijn er 
genoeg (ongeveer 60) enthousiaste vrijwilligers over. Hierbij een oproep: het bestuur 
is op zoek naar medewerkers voor kantoor en docenten voor met name Spaans, 
Italiaans, Frans en Gekleed en wel. Kent u iemand die vrije tijd wilt besteden aan 
ons Gilde, geef het ons door!! 
 

   
 

 
 
 

 

CURSUSSEN 
 
Voor de cursus Fotografie zijn nog plaatsen vrij. 
De start is op dinsdag 11 oktober a.s. In deze cursus komen 
diverse onderwerpen aan de orde. We beginnen met kennis van 
uw camera. Dan wordt het belang van licht uitgelegd en ontdekt 
u de geheimen van de belichtingsdriehoek. 

http://www.gildelandgraaf.nl/
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De lessen worden gegeven op de dinsdagavonden vanaf 19.00 uur in een van de lokalen 
in het Burgerhoes. 
De lessen buiten worden in onderling overleg bepaald. 
Bijdrage in de kosten is € 4,50,- per les. Maximum aantal deelnemers: 13. De lessen 
worden gegeven door de heer Pim Hendrix. 
 

 

 
WANDELEN 1 
 
Themawandeling ‘de Oude Landgraaf’ op 26 september jl. 
 

Een grote verrassing bij de start van de 
wandeling om 09.00 uur op het kruispunt 
Kleikoeleweg- Oude Landgraaf! Liefst 23 
wandelaars staan gereed om te gaan 
wandelen en de verhalen over de Oude 
Landgraaf en andere bijzondere plekken 
langs de route te vernemen. Na een 
welkomstwoord en een uitleg van gids May 
Quaedflieg over de historie van deze 
middeleeuwse kilometerslange verdedigings-
wal  gingen de wandelaars in de voetsporen 
van deze historie op pad.  
Het eerste zijpad leidde naar het 

‘galgenbumpke’ of ‘winkmühlebumke’, een plaats op een heuvel in  het bos, waar vroeger 
de galg van de heerlijkheid Schaesberg stond en waar op de meest gruwelijke wijze en 
onder grote publieke belangstelling in 1743 terechtstellingen van Bokkenrijders plaats 
vonden. Huiver mee als May voordraagt uit de overgeleverde documenten! Een tweede 
zijpad leidde naar een prehistorische grafheuvel, waarover destijds, na de ontdekking 
ervan, de gemeente Nieuwenhagen aan de 
Provincie berichtte. May leest de brief van 
de burgemeester voor, die in het licht van 
de tegenwoordige kennis de lachspieren 
activeert.  
Verder over het tracé van de oude 
Landgraaf tot de buurtschap ‘de Heihoven’, 
waar nu de zilverzandwinning het land 
domineert. Onze gids May weet over deze 
plek, het eertijdse buitenverblijf van de 
Maastrichtse familie Heldevier, ook 
interessante verhalen te vertellen. Over de 
veldweg, waar die familie haar naam aan 
heeft gegeven (door de eeuwen heen 
verbasterd tot Helseviersweg)  keert het gezelschap weer terug naar het uitgangspunt aan 
de Kleikoeleweg. Met dank aan de gidsen John, Pierre en May, die deze bijzondere 
themawandeling bedacht en begeleid hebben. De wandelaars laten met applaus en een 
gulle vrije gave hun waardering ervoor blijken. Tot de volgende verrassing maar weer. 
Pierre Kusters 
 

http://www.gildelandgraaf.nl/
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WANDELEN 2 
 
Het Service Gilde Landgraaf nodigt uit. 
Onder het motto ‘wandelen is goed voor lichaam en geest’ nodigt het Gilde 
Landgravenaren en geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de themawandeling ‘van 
vuilstort tot zonnepark’ op maandag 24 oktober 2022.  
De wandeling start om 09.00 uur bij het gemeenschapshuis ‘de Residentie’ aan de 

Gravenweg te Abdissenbosch. De gidsen vertellen 
onderweg over de vroege en de latere geschiedenis 
van het dorp. Vóór het einde van de rondwandeling 
wordt het gerealiseerde zonnepark op de voormalige 
regionale vuilstortplaats aan de Europaweg Noord 
bezocht, waar de directeur van Bodemzorg Limburg 
een toelichting zal geven over de ontwikkeling van 
het gebied.  
Bij benadering is de wandeling 7 kilometer lang en 
duurt 2,5 uur. Tijdige aanmelding bij het Gilde (email: 
gildelandgraaf@gmail.com) of bij dhr. P. Kusters 
(tel.nr. 045-5312629) onder vermelding van naam en 
telefoonnummer is aan te raden i.v.m. de beperkte 

groepsgrootte. Deelname is kosteloos; een vrijwillige bijdrage is welkom. Ook in slechte 
weersomstandigheden, met uitzondering van stortregen, gaat de wandeling door. 
Gilde Landgraaf wenst u veel wandelplezier toe. 
 
 

 

MEDEWERKERSDAG 1 
 

Op woensdagmiddag 21 september jl. heeft het Service Gilde haar vrijwilligers, na een 
tweejarige gedwongen stop vanwege corona, weer een gezellige en actieve middag 
aangeboden. 
Eerst konden we gezamenlijk genieten van een goed verzorgde lunch in Brasserie 
‘Eyserhof’ in Eys, voordat we ons opdeelden over twee activiteiten. 
Na de lunch heeft een aantal deelnemers o.l.v. Pierre Kusters een prachtige wandeling 
gemaakt in de omgeving van de Eyserhof. 

http://www.gildelandgraaf.nl/
mailto:gildelandgraaf@gmail.com


NIEUWSBRIEF GILDE LANDGRAAF nummer 5 2022 
Service Gilde Landgraaf, POSTBUS 31176, 6370 AD Landgraaf, 
bezoekersadres: Burgerhoes, Sweelinckplein 1 tel: 569 56 80 

www.gildelandgraaf.nl 

4 

 

De overige deelnemers zijn aan de slag gegaan met shortgolf. Voorafgaande aan het 
shortgolf kregen we een uitgebreide instructie: hoe houd je de clubs vast, hoe moet je 
slaan, hoe is de puntentelling en nog tal van andere tips. In vier groepjes van 3 of 4 

personen werd het spel gespeeld. Gelukkig waren er een paar ervaren golfers bij, die waar 
nodig, de anderen bijstuurden. Een middag vullende bezigheid in prima 
weersomstandigheden, dat gold ook voor de wandeling. 
Na afloop van de wandeling en het shortgolf hebben we met elkaar in de nog altijd 
aanwezige namiddagzon op het terras kunnen nagenieten van een drankje. 
Jeanne Peeters 
 

 

 

MEDEWERKERSDAG 2 
Onder een blauwe hemel en bij een aangename temperatuur maakten zeven 
medewerkers een wandeling rond de Eyserhof in Eys. Na de lunch verzamelde de 
wandelgroep zich bij de kapel tegenover de Eyserhof. De meeste medewerkers hadden 
gekozen voor het spelen van een potje ‘short-golf’. Het woordje ‘short’ was overigens niet 
van toepassing voor de tijdsduur van het golfevenement. Reeds lang nadat de wandelaars 
hun tweede drankje hadden genuttigd voegden de moegestreden golfers zich bij het 
gezelschap. De wandeling was volgens John 4,172 km. lang, volgens Pierre 4,2 km. 
Tijdens de wandeling werden allerlei wetenswaardigheden uitgewisseld over het dorp Eys, 
de Eyserhof, over de kapel, de kerk, de wijnbouwtraditie rond het dorp, de natuur rond de 
meanderende Eyserbeek en vooral over de spoorlijn die gepasseerd werd. Die laatste 
werd, volgens Pierre, onterecht ‘miljoenenlijntje’genoemd, want het spoor met die naam 
werd later, in 1925, aangelegd tussen Schaesberg en Simpelveld voor het transport van 
steenkool. De aanleg van die spoorlijn was erg kostbaar; liefst één miljoen gulden per 
kilometer spoor! Een donkere tunnel leidde onder het spoor door, waarover sinds 1995 de 
ZLSM historische treinen laat rijden als toeristische attractie. Een beetje akelig voor enkele 
wandelaars was dat wel, maar niemand viel gelukkig in de door de tunnel stromende 
Eyserbeek. Via het gehucht de Piepert keerden de wandelaars tevreden terug naar de 
Eyserhof, waar op het terras nog lang werd genoten van een drankje in de zon. 
Pierre Kusters 
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