
NIEUWSBRIEF GILDE LANDGRAAF nummer 6 2022 
Service Gilde Landgraaf, POSTBUS 31176, 6370 AD Landgraaf, 
bezoekersadres: Burgerhoes, Sweelinckplein 1 tel: 569 56 80 

www.gildelandgraaf.nl 

1 

 

 

 

MEDEDELINGEN BESTUUR 
 
De afgelopen twee jaren kon de traditionele kerstmiddag helaas niet plaats 
vinden vanwege de pandemie die ons in de greep hield en soms nog houdt. 
Gelukkig heeft het bestuur kunnen besluiten dat dit jaar alle medewerkers van 
harte zijn uitgenodigd op vrijdag 16 
december in DE FEESTZAAL VAN CAFE 
DIERKS. Jullie kunnen binnen lopen vanaf 
15.30 uur en we stoppen rond 17.30 uur. 
Het adres is: Hoogstraat 85, 6373 HP 
Landgraaf, Nieuwenhagen. 
Parkeren kan makkelijk aan de overkant bij 
zwembad In de Bende. 

 
 

 

MEDEDELINGEN BESTUUR 
 
Nog altijd zijn we op zoek naar vrijwilligers op velerlei 
gebied. Medewerkers op kantoor, docenten voor de talen 
Frans, Italiaans en Spaans. Nieuwe bestuursleden zijn ook 
van harte welkom! 
Hebt u wat vrije tijd over en wilt u in een fijne omgeving 
wat betekenen voor de maatschappij, aarzel niet om 
contact met ons op te nemen. 

 
 

 

DOCENTEN 
 
Vóór de start van de cursussen in het najaar hebben drie zeer gewaardeerde 
docenten te kennen gegeven dat ze stoppen met lesgeven bij ons Gilde. 
Het betreft mevrouw Truus Bahnen (Frans) en de heren Henk van Kraaikamp 
(Italiaans) en Wiel Keijbets (Samenspraak en MultiCultuur). Door diverse 
omstandigheden hebben we van hen nog geen afscheid kunnen nemen. Dit zal 
wel binnenkort gebeuren. In de volgende Nieuwsbrief leest u hierover meer. 
 
 

 
WANDELEN 
 
Themawandeling ‘Landgraaf in wording’. 
Op woensdag 23 november 2022 organiseert Service Gilde Landgraaf een 
wandeling met het thema ‘Landgraaf in wording’. Dit jaar bestaat de gemeente 
Landgraaf 40 jaar. Er zijn reeds verschillende evenementen georganiseerd om dat 

http://www.gildelandgraaf.nl/
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feit te vieren. In deze wandeling wordt het accent gelegd op de tijd vóór het ontstaan 
van Landgraaf, in de periode 1976 tot 1982. De voormalige gemeentehuizen van 
Schaesberg en Ubach over Worms worden bezocht en de plek waar eerder het 
raadhuis van Nieuwenhagen stond. Over die voormalige gemeenten wordt door 
ervaringsdeskundigen vanuit verschillende gezichtspunten verteld hoe men de toen 
aanstaande herindeling beleefde. De wandeling is nagenoeg een herhaling van de 
wandeling in april van dit jaar. 
 
De start van de wandeling is om 
09.00 uur bij het voormalige 
Raadhuis van Schaesberg aan 
de Streeperstraat en is ongeveer 
7 km. lang. De wandeling eindigt 
bij het voormalige gemeentehuis 
van Ubach over Worms aan de 
Hovenstraat. Indien u zelf voor 
vervoer kunt zorgen terug naar 
de startplaats, wordt dat op prijs 
gesteld. Indien dat niet mogelijk 
is, zullen de gidsen hiervoor 
zorgen. Tijdige aanmelding bij het Gilde (email: gildelandgraaf@gmail.com) of bij dhr. 
P. Kusters (tel.nr. 045-531 26 29) onder vermelding van naam en telefoonnummer is 
aan te raden i.v.m. de beperkte deelname. 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. 
 

 

 
WANDELEN 
Themawandeling ‘van vuilstort tot zonnepark’. 
Op maandagmorgen 24 oktober 2022 om 09.00 uur stonden 22 wandelaars en de 
drie gidsen John, May en Pierre gereed bij de Residentie te Abdissenbosch. En niet 
alleen om te wandelen, maar ook om alles aan de weet te komen over het 
wandelthema van de dag. Voordat het echter tot ‘vuilstorten en de zonneweide’ 
kwam, vertelde May Quadflieg, staande bij ‘de blauwe poal’, de voormalige grens-
steen tussen Oostenrijks en Hollands gebied, over de geschiedenis van 
Abdissenbosch. Tot aan het einde van de 18e eeuw was dit gebied in bezit van de 
abdij van Thorn. De namen van abdissen en de abdij van Thorn zijn vereeuwigd in dit 
deel van Landgraaf.  
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Pierre Kusters vertelde zijn eigen verhaal over de groei van het dorp en de 
ontwikkeling van het industrieterrein Abdissenbosch, dat in de jaren na de 
mijnsluitingen voor vervangende werkgelegenheid moest zorg dragen. Daarna ging 
de wandeling verder over de grens tussen industrieterrein en groevegebied en langs 
de achterzijde van de vuilstortplaats. Zelfs daar waren de abdissen van Thorn nog 
vertegenwoordigd in de naam van het wandelpad, de Mechtildusweg. May deed 
uitvoerig uit de doeken hoe belangrijk deze rijke abdis wel niet geweest was voor het 
klooster en haar uitgebreide bezittingen. Onder het enkele jaren geleden gebouwde 
ecoduct door werd de weg vervolgd over de voormalige vuilstortplaats. Te vroeg, 
naar de inschatting van de wandelgidsen, werd het uitzichtpunt bereikt met een 
uitzicht over de omgeving en de velden met zonnepanelen. Na enig wachten voegde 
Sven Jacobs, directeur van Bodemzorg Limburg, zich bij het wandelgezelschap. Hij 
vertelde uitgebreid over de zand- en grindwinning in het gebied, het storten van afval 
en de daarmee samenhangende zorg voor het milieu. Het inrichten van de 
voormalige stortplaats als zonnepark en het ter plaatse terugbrengen van de 
natuurlijke begroeiing is een deel van die zorg. Thans leveren de zonnepanelen 
stroom voor 3500 huishoudens. In deze tijd van energieschaarste is dat een goede 
zaak. Het was een duidelijk en goed verhaal, dat Sven de aanwezigen aanbood. Hij 
werd ervoor bedankt met een fles van zongerijpt druivensap.  
De wandeling ging terug naar Abdissenbosch over het pad langs het kerkhof, 
waarvan de naam, het Marie Bernard van Lourdespad onze gids May voor raadsels 
had gesteld. Tot hij ontdekt had, dat het de echte voornamen waren van Bernadette 
Soubirous, het heilig verklaarde Franse meisje, waaraan in de 19e eeuw Maria 
verscheen. Naast de abdissen van Thorn heeft ook Bernadette, als patrones van de 
parochie, een straatnaam gekregen in Abdissenbosch, nu zelfs met een pad erbij. De 
themawandeling was prachtig en informatief. Daarvan getuigde ook de ruime 
vrijwillige bijdrage, alsmede de prachtige foto’s van de tocht gemaakt door wandelaar 
en fotograaf Lei Verhagen. Tot de volgende wandeling maar weer. 
Pierre Kusters. 

 

 

 

CURSUSSEN/WORKSHOPS 
 

KERSTSTUKJE MAKEN 
Kerstmis is altijd een bijzonder feest en verdient 
dan ook extra aandacht en cachet. De 
kerstboom heeft meestal een beste plek in huis 
en het is een goed gebruik om de feestdis te 
laten gloriëren met een mooi kerststuk, 
waaromheen de feestgangers aanzitten. 
Niets is mooier dan zelf voor een schitterende 
ambiance te zorgen door zelf dit kerststuk te 

creëren. 
Service Gilde Landgraaf biedt u de gelegenheid om al uw creativiteit in te zetten om 
dit kerststuk op donderdagmiddag 8 december om 13.30 uur in het Burgerhoes in 
Landgraaf te maken. 
Mevrouw Annie Kockelkorn zal de deelnemers deskundig begeleiden en er mede 
zorg voor dragen dat deze middag zeker zal slagen.  

http://www.gildelandgraaf.nl/
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De bedoeling is om een groen langwerpig stuk te maken dat u naar eigen idee in de 
door u gekozen kleur en met zelf gekozen versieringen verder kunt aankleden. 
U neemt zelf het dennengroen, hulst, kleine en/of grote kerstballen, lint, een blok 
oase, mandje of pot en of andere attributen, waaronder een snoeischaartje mee om 
een mooi stuk te creëren. Wij zorgen voor de koffie. 
Om deel te nemen kunt u zich tot 1 december  aanmelden door een mail te sturen 
naar gildelandgraaf@gmail.com  
De kosten voor deelname zijn euro 4.50 waarvoor u een rekening thuis krijgt en euro 
1.50 die u meeneemt naar de workshop voor eventuele extra kosten van de docent. 
Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen. 
Wij wensen u een gezellige en inspirerende middag toe 
 
 

 
CURSUSSEN/WORKSHOPS 
 
Nieuwe cursus Beeldjes maken van o.a. ijzerdraad 
Op 2 februari 2023 aanstaande start het Service Gilde Landgraaf een nieuwe 
uitdagende cursus ‘beeldjes creëren ‘. We spreken hier terecht over creëren, want 
als u in deze cursus aan de slag gaat, zult u op termijn in staat zijn bijgevoegde  
fantastische creaties te maken. 
Onder leiding van docent Harry Pantus werkt u vanaf donderdag 2 februari 
gedurende 10 cursusochtenden met ijzerdraad, gipsverband en verf en zult u 
uiteindelijk versteld staan van het resultaat.  
Er kunnen vijf cursisten starten met deze cursus en u kunt zich aanmelden tot 20 
januari 2023 via gildelandgraaf@gmail.com . 
 

     
 
 

 
CURSUS BRIDGE 
 
Waar en wanneer kunt u dit kaartspel leren? 
Waar kunt u uw kennis uitbreiden? 
 
Bij het Service Gilde in Landgraaf op maandagmiddag van 14.45 - 16.45 uur. De 
eerste van de 11 lessen voor de beginnerscursus en voor de cursus: 

http://www.gildelandgraaf.nl/
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Kennis uitbreiden begint op 16 januari 2023 in het Burgerhoes in Landgraaf. 
(Gemeentehuis) Adres: Sweelinckplein 1 

 
Wat is bridge? Bridge is een spannend en boeiend 
kaartspel voor jong en oud, waaraan je veel plezier 
kunt beleven. Bovendien is het een mogelijkheid om 
anderen te ontmoeten en je hersens in training te 
houden.  
Bij bridge speel je, samen met een partner die 
tegenover je zit, tegen twee tegenstanders.  
De bijdrage in de kosten voor 11 lessen bedraagt € 
49,50. 
Wat hebt u nodig: Het lesboekje van Berry Westra 
deel 1 ‘Leer bridge met Berry’ voor de beginners. Te 

bestellen bij de docent.  
De cursus kennis uitbreiden werkt met thema’s. 
Alleen bij voldoende deelname gaat de cursus door. Minimaal 8 personen. 
Aanmelden kan per email: gildelandgraaf@gmail.com of via het inschrijfformulier op 
de website van het Gilde www.gildelandgraaf.nl  
Telefonisch is het Service Gilde te bereiken onder nummer 045 569 56 80 op 
maandag -, dinsdag - en woensdagmorgen van 9.30- 12.00 uur. Tijdens de 
kerstvakantie is het kantoor gesloten. 
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