Met foto’s en krantenknipsels uit die jaren uit het rijk
gevulde dorpsarchief van Lei van Pol.

Met gedichten uit de gedichtenbundels
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Dit document is samengesteld door de
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Plök geinen appel van deze baum;
Det zal uch zeker auch neet lökke
Van "De Sjpar" kint geer allein eur veurdeil plökke!

Segare, toebak en segrètte?
Bie Ger en Truu in de Sentervuu!
"Hè, wat is dae sjpikkelasie lekker".
"Det zal waal …
Dae is auch van Jean en Sjeng van de bekker "!
Zörg sjwèntjers auch veur vitamine,
Kaup ze bie Sjeng van de Gies,'
Ze zitte in ‘t moos en de appelesiene!
Veur vleisj veur de bôtram en ôm te braoje,
Of veur in de ertesop,
Verköp Sjang Kersjes uch eine verkeskop!

Arkesjtein haet greunte, inlands-fruit
en auch diepvrieshane …,
setroene, droeve en banane
Wat, kaupe de Luu bie Suska van Truu? .,
Hummes en bôkse veur de mam en de pap,
en sjtôf veur de maetjes, prebeer ‘ne lap!
Dao is mèlkboer Lei
Mit boter en mèlk, allebei!
Mit pudding, eier en pap,
Hmm… ' lekker… hap, hap!

De glazer zeen vol en ‘t sjoem is wit,
In café "De Sjport", bie El en Chrit!

Sjang Sanders is sjmeet en verköp sanitaer,
Hae kump altiet gauw en gaer,
Veur daakgêute en moderne huuskes
En veur waterleidingsbuuskes!

Harie van de Kellenaer verköp uch zaot;
Zê j'm in de moosem en neet op te sjtraot!
(zach de Broewer).
Bie de Végé van Louis en To
Krich geer niks .kedo.
Mer. dénk '.ns aan die prozente,
Die besjpaare uch hêel get sente!

Doos? Proos!!
Jederein veult zich dalik toes,
In oos Gemeinsjapshoes

Boere, gaot mer.kaore zéje,
Thei Arets zal 't dan waal veur uch méje ,
Hae deus 't auch veur uch oet:
Tiet is geltj, geer haolt ’t döbbel droet!!

Beer, dröpkes en auch kaole
Môt geer bie Sjang Sjrêuders haole!
Zaeste beer, dan zaeste Baer
Bie HeIgers zitte weer altiet gaer!!

Veilig en veurdeilig, t sjwiege is hun hellig, ‘
Brông dae eur sente, veur heel vol rente,
Op de bank van de boere,
Dao sjtuit Herman op te loere!!
Verf, beustels, 'n nuut behang?
Bedènk uch neet lang:
Geer zôlt zeker sjlage, es geer gaot
Bie Anna in de Heinsbergsjtraot!
Veur sjterke kuuke hoof g’r neet wiet te laupe,
Die kônt geer goot bie Kuys gaan kaupe!

"Wien bleibt Wïen"
Aber “Wein bleibt Wein!"
(zaet Mevrouw Genders)

Wilt geer verzekert of begrave zeen?
Of stapt Gij in het huwelijksbootje?
De köster hulp uch, of anges Gootje!!
Get van "t verke of get van de ko?
Gaot ‘t uch haole bie Gerda en Jo!
‘t Is rauw of gaar! Ze verkaupe auch koloniale waar,
En flesje wien van de firma De Boer
In 't zeut en auch in ft zoer!

Sjmaersjroap van Zef Meuffels van appel en paere
Eur bôtram zal d'r völ baeter van waere!

Lekker böl gehak - woos - vösj en frit:
Naeve Chrit,
Bie Harie en Cor
Op de Kleinen Dreesj in Houtem-Bor!

Bie Willie Essser kônt geer haarde, pöt en panne kaupe,
En fitse en brômmers die auch nog laupe!!
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’60 Jan Ariaans

’61 Paul L’Espoir

’62 Jan Vaessen

’63 Martin Mains

’64 Frits Stoffels

’65 René Storken

’66 Bart van den Berk

’67 Wil van Pol

’68 Jan Bouts

’69 John Hendriks
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Bloedbad van Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart. Dit is de aanleiding dat Zuid-Afrika zich
losmaakt uit Gemenebest en een zelfstandige staat wordt met apartheid als ideologie.
De eerste meteorologische satelliet, wordt op 1 april gelanceerd.
Officiële opening op 25 maart door prinses Beatrix van de Euromast te Rotterdam.
Eerste uitzending op 20 april van Radio Veronica, een testuitzending vanaf het zendschip Borkum Riff
op de Noordzee.
De Israëlische geheime dienst Mossad ontvoert de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann uit Buenos
Aires. Hij wordt in Israel berecht en in 1962 opgehangen.
De grote Chileense aardbeving op 22 mei en daaropvolgende tsunami veroorzaken 2000 doden in
Chili. De vloedgolf bereikt een etmaal later Japan, waar 200 doden vallen. Met een kracht van 9,5 op de
schaal van Richter gaat het om de zwaarste aardbeving ooit gemeten.
De grenscontroles in de Benelux worden in juni opgeheven.

John F. Kennedy verslaat op 8 november Richard Nixon in de verkiezingen om het Amerikaanse
presidentschap.
Op 23 december wordt de invoering van de vrije zaterdag goedgekeurd.
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Zo zagen de ‘oude’ fanfarepetten tot
1960 eruit!

1960
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V.V. Holtum kampioen in seizoen ’59-‘60

1960
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1960
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Gedichten Leo Meuris uit de zestiger jaren over Holtums oude garde
Over kapper Fried Meuris

Over loondorser Thei Arets

Fried Meuris, die eerst Muyris heette,
was mijn vader en bij mijn eigen weten
de beste Schjearbaas die er bestond,
want elke man bazuinde dat overal rond ...

Thei Arets, tetrouwd met Els uit Bor,
heeft de sjiekste Oude Garde – snor!
Hij is een man van daad en kracht
die graag grapt en nog liever lacht….

Het geheim van zijn top was daarin gelegen
dat hij zijn scheermessen: intens terdege
kon aanzetten en wedden op de oliesteen.
Neen, zoals hij kon slijpen kon dat géén ... !

Loondorser is zijn job in vogelvlucht
en op zijn combine hoog in de lucht
gezeten achter het grote stuur rijdt
hij voort over velden van die tijd…

Haarscherp dus v,:aren zijn scheermessen
en daarbij kwam zijn joyeuze souplesse.
Hij gebruikte zeep van De Vergulde Hand
en schoor dan met gevoel en verstand ...

Hij heeft niet gevoeld en niet gezien
Hoe op een dag het meisje Jozefien
Vanuit haar knusse zoldercabinetje
Een roos wierp op zijn alpinopetje…

Je voelde eigenlijk niet dat hij schoor
en je bij elke streek meer baard verloor,
want hij deed dat snel en zo raggezacht
als een fluistering in een manenacht ...

Des winters geniet hij wel wat rust
maar eigenlijk toch niet welbewust
want altijd moet hij nog wat repareren
om zich in de hete zomer warm te
weren…

Ook in het toenmalige model haarknippen
kon men onmogelijk aan Fried tippen.
Maar creme's, poeders en eau de cologne,
vond hij een tamelijk verwijfde besogne ...

Eens zag ik hem roerloos gebogen
staan
over de holte van zijn hand vol graan
en hij blies met zoevend ademgeluid
het kaf tussen het goede koren uit…

Donderdags 's morgens ging hij om niets
naar de Sittardse weekmarkt per fiets
en zelfs ministerpresident Charles Ruys
hield hem fors gestoppeld niet thuis . . . !

Thei is er in wezen diep van overtuigd
dat God zich zo over de wereld buigt
om van de zomeroogst uit zware aren
niet ’t kaf maar ’t koren te vergaren

In de Schjearkamer waar in lange avonden
de vertellers en kaarters zich vonden
daar leefde de humor puur Breugheliaans
ook al was het toen wat arm ondermaans ...
En waren alle stoelen volledig bezet

dan drukte dat geen avond de pret
want men zat aan op de vloer in 't rond
met pruimpje, sigaar of pijp in de mond ...
Ik schreef U over Holtummers in de Hemel
50 verzen vol mensen en sterrengewemel
en moet U bekennen dat ik menig lied
heb vernomen in de Schjearkamer bij Fried ... !
Moge Fried en al zijn Holtumse vrienden
in het Licht van Gods aanschijn ziende
hel geklungel en geploeter hier beneden
ons gedenken in hun oprechte gebeden ... ! ! !
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Lancering van de Vostok 1 op 12 april met aan boord Joeri Gagarin. Hiermee is de eerste mens in de
ruimte een feit. De Vostok 1 vliegt in 1 uur en 48 minuten één keer rond de aarde.

De Amerikaanse president John F. Kennedy kondigt op 25 mei aan dat tegen het einde van het
decennium een Amerikaan op de maan zal lopen en veilig terugkeren.

Op 13 augustus wordt begonnen met de bouw van de Berlijnse Muur.

Secretaris-generaal Dag Hammarskjöld van de Verenigde Naties, die met een vliegtuig reist om een eind
te maken aan het conflict in Congo met de opstandelingen in Katanga, komt om het leven als het vliegtuig
door onbekende oorzaak neerstort.

Op 30 oktober voert Rusland boven het eiland Nova Zembla de grootste bovengrondse
kernproef ooit met een kracht van 50 megaton plaats.

Anton Geesink wordt op 4 december in Parijs als eerste niet-Japanner wereldkampioen judo.
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Schutterij in 1961

Carnavalsprins ’61 – ‘62
Jan (de 2e) Vaessen

Gedicht Leo Meuris uit de zestiger jaren over Holtums oude garde
Over schuttersgeneraal Jo Geurts
De schutters vechten om de eer
met trommel, sabel en geweer
en zijn al tien jaar kampioen
zonder uitermate stoer te doen ...
Jo Geurts, de grote generaal,
weet goed dat pracht en praal
er in de geschiedenis bij horen
als onderdeel van de folklore . . .
Hij marcheerde nimmer scheef
en zoals ik van velen schreef
hield ook hij van dier en bloem
zodat ik hem met verve noem .... !

1961
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Bob Dylan zingt op 16 april Blowin' in the Wind voor het eerst voor publiek in een zaaltje in Greenwich
Village, New York.
In Kerkrade wordt op 1 juni profvoetbalclub Roda JC opgericht na
een fusie tussen Roda Sport en Rapid JC.
De Verenigde Staten brengen op 9 juli boven het Johnston-atol in de Stille Oceaan een waterstofbom
tot ontploffing, op een hoogte van 320 kilometer. Er wordt een gat geslagen in de ionosfeer.
Op 5 augustus wordt Nelson Mandela gearresteerd en pleegt Marilyn Monroe zelfmoord.
De minister-president van de Sovjet-Unie Nikita Chroesjtsjov verordonneert op 28 oktober de terugtrekking
van de Russische raketten op Cuba. Hier komt de Cubacrisis, die dreigde op een 3e wereldoorlog uit te
lopen, vreedzaam ten einde.
Paus Johannes XXIII roept het Tweede Vaticaans Concilie bijeen (van 11 okt. tot 2 december), dat
in de jaren 1963-1965 veel vernieuwingen doorvoert.
Mies Bouwman presenteert op 26 november de 24 uur durende inzamelingsactie Open het Dorp
De eerste James Bond film, Dr. No, wordt in 1962 uitgebracht.

17

1962

18

1962

19

1962

20

1962

21

1962

22

Op 15 juli 1962 vond in Holtum het ZLF plaats
De foto’s hieronder zijn toen genomen en het
krantenartikel staat op de vorige pagina (20)

1962
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Gedichten Leo M. Meuris uit de zestiger jaren over Holtums oude garde

Over smid Willem Sanders

Over Bèhr Ariaans

Willem Sanders is een ouderwetse smid
waarin van binnen het ijzer te knoteren zit.
Uit zijn smidse kon je over sneeuw of koren
tot voor jaren het rythme van zijn hamer horen . .

Bèhr Ariaans, in het grote Holturn van nu
n6g beter bekend als Bèhr van Zef, bij U,
was een spoorwegman die tot zijn pensioen
het wildste werk met kalmte wist te doen ...

Een gevelbord vermeldde in letterzwingen
de twee voor Willem meest geliefde dingen . . .
hij was Rijksgediplomeerd, zo men daarop zag,
en bovendien leraar in pracht hoefbeslag! .....

Maar onder zijn open flegma woedde puur
van binnen ongezien een krachtig vuur
want toen hij in Indië z'n man moest staan
heeft hij dat als roemrucht Marinier gedaan ...

En menig ras- of werkpaard met een slechte tred
heeft hij terug in vloeiende galop gezet . . . . .
Zo werkte hij met hamer, vuur, en eigen kracht
voor boer en heer van de morgen tot de nacht !

Vaak praat ik in de rijke tuin langs de E9
met hem wat over de geheimen van de regen
en over voetballers, wielrenners en van Agt
en het herkennen van geluiden iri de nacht ...
Op kunstmest wil hij voor geen geld gaan staan,
dus laat hij alle afval tot compost vergaan
en oogst daarmee een groente van formaat
die je doet twijfelen of dat echt bestaat .
Soms ziet hij dingen scherp en met allure
en dan kan het bij wijle makkelijk even duren
voor hij na een bedachtzaam duwtje aan z'n muts
zijn mening geeft over vakwerk of gepruts ...
Watte ... zegt hij plots ... is 't tegen vijven?
dan kan ik hier geen seconde langer blijven,
dan moet ik gaan eten bij Sjang en Margriet,
anders verdraag ik vanavond de biertjes niet ...
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De Elfstedentocht van deze winter op 16 januari is legendarisch vanwege de barre
omstandigheden en wordt gewonnen door Reinier Paping.
De Nederlandse Bisschop Bekkers veroorzaakt een sensatie, wanneer hij 21 maart op televisie zijn
mening geeft, dat geboortebeperking de eigen verantwoordelijkheid van katholieke echtparen is. Dit is
mede aanleiding dat in 1964 de anticonceptiepil ook in Nederland wordt ingevoerd.
Als opvolger van de op 3 juni gestorven geliefde, hervormingsgezinde Paus Johannes XXIII wordt
Giovanni Battista Montini de naam Paus Paulus VI op 21 juni uitgeroepen tot paus.
President Kennedy bezoekt op 26 juni Berlijn en brengt zijn verbondenheid met de gedeelde stad tot
uiting: "Ich bin ein Berliner".

Martin Luther King spreekt op 28 augustus zijn beroemde I Have a Dream toespraak
uit, tijdens een nationale betoging voor rassengelijkheid te Washington, bijgewoond door ongeveer
200.000 zwarten en blanken.
Philips introduceert op 30 augustus de Compact cassette (het cassettebandje) met de
bijbehorende speler.
De Amerikaanse president John F.

Kennedy wordt op 22 november
vermoord. Hij wordt tijdens een rijtoer in

Dallas doodgeschoten, vermoedelijk door Lee
Harvey Oswald, die 2 dagen later voor de ogen
van de camera wordt doodgeschoten door Jack
Ruby.
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Carnavalsfoto’s
Lei van Pol & Ger Paes
Jan Bouts, Elly L’Espoir
en Roger Storcken
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Gedichten Leo M. Meuris uit de zestiger jaren over Holtums oude garde
Over Harie Jansen,
dirigent van de fanfare
De vijfentwintigste is voor de ware
Harie Janssen die thans in Buchten leeft
en die dat verdient omdat hij Holtum heeft
gediend als dirigent van de fanfare .....
Tussen avondlof en ruitentikkerdraden
en de rook van een halve sigaret van Fried
verbliezen wij het koperklankenlied
dat nog veel groter was dan onze daden ...
Veel later, onder de schommelende lampen,
heb ik hem in de open lucht zien staan
toen 't nog Zomer was om de maat te slaan
en je aan melodieën vast te klampen .....
Hij werd een dirigent van weinig woorden,
meer een met een verfijnde lippenlach,
een hoofdbewegen, een snelle handomslag,
en een die fouten feilloos hoorde .....
Zo heeft hij vele jaren met zijn
vrienden
recht uit hart en ziel muziek gebracht
en daarbij nooit aan dank en eer gedacht ...
Hij was de meester die de knechten diende . . . !

Over groenteboer Sjeng van de Gies
(Gijsen)
Zo er ergens een nieuwe groente wies
zou ik die noemen naar Sjeng van de Gies
die in vroeger jaren met de kar en 't paard
de groente ventte en fruit uit elke gaard ...
Daarna bezat hij een blauwe groentewagen,
maar zou ik U nu naar de huidige vragen,
dan zou U overtuigend zeggen net als ik ...
die is naar kleur en lijn niet zo geschikt . . .
Al zijn de druiven nog zo goed en zoet,
hij heeft ze liever krachtig uitgeboet
en heeft daar tussen de routes door
zo hier en daar de vaste adressen voor . . .
De huisvrouwen zijn zó aan hem gewoon
dat ze zonder wroeging of boos vertoon
wat druiven of radijs vooraf proberen
als hij hen, wegend, even de rug moet keren .
Het geheim van Sjeng is eenvoudig dit,
dat hij nooit met de gebakken peren zit
en wat hij heeft nog kan verkopen bovendien
zonder knollen voor citroenen aan te zien ...

Nu herkent De Oude Garde nog de melodieën
in Harie Janssen interpretatie van weleer
en zij brengt hem dus in vol ornaat de eer
met een Muzikale Serenade Voor Genieën ...
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The Beatles treden op 6 juni in de veilinghallen te Blokker. Het is hun enige Nederlandse concert.
Op 12 juni wordt de Zuid-Afrikaanse activist en Afrikaans Nationaal Congresleider Nelson Mandela
veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf op Robbeneiland.
De Civil Rights Act in de Verenigde Staten verbiedt discriminatie. De wet wordt op 3 juli
aangenomen.
Op 2 augustus vindt het waarschijnlijk door de VS uitgelokte Tonkin-incident plaats (torpedobootjager
aangevallen (nauwelijks schade). Pres. Johnson gebruikt het incident om de al in 1957 begonnen
Vietnamoorlog op scherp te zetten.
Bij een paleiscoup in het Kremlin op 15 oktober wordt Nikita Chroesjtsjov afgezet. Hij wordt
vervangen als partijleider door Leonid Brezjnev en als premier door Aleksej Kosygin.

Lyndon B. Johnson, sinds de moord op John F. Kennedy in 1963 al president van de Verenigde
Staten, wint op 3 november de presidentsverkiezingen. Hij versloeg Barry Goldwater.

Kees van Kooten en Wim de Bie debuteren in het radioprogramma Uitlaat (van de VARA) als de
Klisjeemannetjes
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Gedichten Leo M. Meuris uit de zestiger jaren over Holtums oude garde
Over pastoor Janssen

Over boer Harie van Buggenum

Pastoor janssen had meer soorten
vogels in twee kamers samen
dan er vogels met die namen
tussen d'aard en d'hemelpoorten
vlogen door de blauwe bogen
maar . . . ze hadden glazen ogen . . .
Vreugde kon hij met ons vieren
maar ook droefheden bestieren
en zijn twee passie's in het leven
vragen niemand om vergeven
want ze waren dooruit menselijk
en voor een pastoor wel wenselijk . . .
Dus ging hij soms op jacht en
dan werd het met biechten wachten .
Ook was hij een voetbalsupporter
en maakte het lof op Zondag korter ...
Maar tussen Kerk en God gebleven
heeft hij Holturn ziel gegeven ...
Nu slijt hij hier zijn levensdagen
en moet nog bidden voor de mensen
die zich wel Gods Vrede wensen .
doch verdriet en onmin moeten dragen.
Z6 wordt de grootheid van zijn leven
door een stervend dorp geschreven . . . !
Amaury, josephus, Antonius janssen werd in 1952
pastoor te Holtum, vierde er in 1977 zijn 25 jarig en
in 1978 zijn GOUDEN priesterfeest. Hij ging midden
1979 in een heerlijk vredig Holtum op 76 jarige
leeftijd met emeritaat !

Altijd goedlachs en door niets verstoord
ploegt grootboer Harie van Buggenum voort
en het schijnt dat hij de grote problemen
van de landbouw voortreffelijk kan nemen . . .
In zijn jeugd was hij dagelijks non-stop
een gewiekste clown in een notedop
en de piste lag bij Zef Ariaans of
achter de koeien en op straat na het lof . . .
Ik zie nog voor me als op een prent
het ongeloof van de Carlisle Schoolband
toen hij in lompen met zeis uitgedost
op 'n ouwe fiets over de straat kwam gehost ...
De Amerikanen schoten hun camera's leeg
terwijl elke Holtummer lachstuipen kreeg
en in menig huis in Carlisle U.S.A. staat
de foto van de heerboer als keuter op straat ..
Zijn specialiteit was 't kleden van honden
in corsetten die wij op de zolders vonden
en had hij weer mussen gevangen dan liet
hij die los in de scheerkamer bij Fried . . .
Zo zijn er talrijke annecdotes waarvan
alleen Harie de uitvinder zijn kan
en menige glimlach van de bovenste plank
brengt hem nog altijd vriendelijk dank!!
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In de New Yorkse wijk Harlem wordt de zwarte activist Malcolm X op 21 februari doodgeschoten.
De organisatie Provo wordt op 25 mei opgericht.

Johan Cruijff debuteert op 15 november in Ajax-1 in een uitwedstrijd tegen GVAV (en scoort). Op
7 september 1966 zal hij debuteren in het Nederlands Elftal.
Koningin Juliana opent op 15 december de Zeelandbrug over de Oosterschelde, met 5022 meter dan de
langste brug van Europa.

Joop Den Uyl hield, als minister van Ec.Zaken op 17 december 1965 een historische toespraak
in de stadsschouwburg van Heerlen, waarin hij de sluiting van alle Nederlandse
steenkolenmijnen aankondigde. De snel verslechterende markt voor steenkool en de vondst van
enorme aardgasvoorraden in Slochteren, vormden het motief. 45.000 banen gaan daarmee
verloren.
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Uit de carnavalsoptocht 1965
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Gedichten Leo M. Meuris uit de zestiger jaren over Holtums oude garde
Over de brandweer

Over Bertha Nelissen van
Kamerhof en de Houtemse
Modeshow

De brandspuit stond vroeger in het hokje
bij de oude school als een brokje
bezit dat er destijds zeker mocht wezen
en ze werd dan ook tot in Sittard geprezen ...

Bertha Nelissen, mevrouw Dahlmans
op de knusse kamerhof van thans,
brengt de wetenschap in balans
waar al wie goed vertelt ook wéét
hoe de kern van de materie heet ...

Er waren geen in dienst zijnde mannen
die van over de vloer tot tegen de pannen
de ontstane vuurhaard doorzagen en braken
zonder de belendende percelen te raken . . .

Als Lady Speaker van de Mode-Show
staat ze op zo hoog eigen niveau
dat ze vrijuit vertelt en evenzo
elk kunstmatig podium kan ontberen
waarachter anderen souffleren . . . ..

Er waren slechts twee slangen om het even
om water te nemen en water te geven
en een motor was de brandspuit niet rijk,
die had men alleen al in Belgisch Maaseyck . . .
Schreeuwde er iemand ... brand! Dan trokken
mannen in onderbroek, soms en op sokken,
de spuit naar de plaats van de brand en
spuugden weer anderen zich daar in de handen ...

Zij kent de oude weergaloze tijd
en weet met nu het onderscheid
met onnavolgbare nauwkeurigheid
in oude modedracht en levensnormen
tot één wervelende Show te vormen . . .

Dan pompten twee maal een man of zes-zeven
en begon de pomp dan goed water te geven
dan bleek dat de slang als een keukenzeef lekte
en ontstonden er talrijke neveneffecten ...

In lange studie heeft zij geleerd
dat de diamant die men beheert
toch nimmer zonder licht floreert!
En licht en klankkleur wil zij zijn
in een eenvoudig levensecht refrein ...

Er was geen schuim en geen nevel aanwezig
maar de mannen hielden zich desondanks bezig
en blusten gestaag door met z'n allen
tot de laatste muur omver was gevallen ...
De spuitgasten in het HOL TUM van vroeger,
de timmerman, metselaar, heerboer en zwoeger,
de smid, de handlanger en stucadoor
zetten na het bluswerk 't karwei nog wat voort ...
Want in tegenstelling tot hede ten dage
behoefden ze toen geen vergunning te vragen ...
Zij bouwden eenvoudigweg hand over hand
een nieuw huis op de plaats van de brand ! ! !
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Nog een leuke foto van het gezelschap van de Houtems Modeshow anno 1800
(uit het archief van Hanneke Dahlmans, dochter van ladyspeaker Bertha Dahlmans-Nelissen)

De foto is genomen in 1985 ter gelegenheid van hun 200e voorstelling

Wij herkennen hier staand v.l.n.r.
Betje Claessens, Marion Ariaans, ladyspeaker Bertha Dahlmans-Nelissen, Mia Hoofs, Fien
Hecker, Barbara Lemmens, Mina Meeuwissen, Marij Houben, Hanneke Dahlmans, Nelly Utt en
Trees Hannen

Zittend in het midden v.l.n.r.
Lieke Janssen, Mia Hilkens, Stien Wagemans, Mia Smeets, Mariet Bohnen, Jes Hoven, Margriet
Ariaans en Marie Hendriks

En op de onderste rij vl.n.r.
Marlies Shuman, Mariette Schulpen, Bertha Wackers, Zus Sterkenburg, Luc Bohnen, de
kleindochter van Mia Hoofs, en Debby Sterkenburg
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Prinses Beatrix treedt op 10 maart in het huwelijk met Claus van Amsberg. De bijbehorende
rijtoer wordt verstoord met een rookbom.
Lancering op 16 maart van de bemande Gemini 8. De Gemini 8 voert de eerste koppeling met een
ander (onbemand) ruimtevaartuig uit.
Jean Stablinski uit Frankrijk wint op 30 april de eerste editie van wat Nederlands enige wielerklassieker
zal worden: de Amstel Gold Race.

Mao Zedong roept op 16 mei de jongeren van de Rode Garde op om de Communistische Partij te
zuiveren van 'bourgeois-elementen'. Dit is het startsein van de Culturele Revolutie.
Engeland wint op 30 juli voor eigen publiek de wereldtitel door West-Duitsland na
verlenging met 4-2 te verslaan in de finale van het WK voetbal.
De nacht van 13-14 oktober staat in Nederland te boek als de Nacht van Schmelzer. Deze KVPfractievoorzitter diende toen, tijdens de debatten over de nieuwe begroting, een motie van wantrouwen

in tegen het ‘eigen’ kabinet Cals (coalitie met de PvDA).
Het kabinet Cals was het 3e kabinet in de jaren ’60: kabinet Jan de Quay (’59 – ’63), Victor

Marijnen (’63 – ’65), Jo Cals (’65 – ’66), Jelle Zijlstra (’66 – ’67) en Piet de Jong (’67 –
’71). Alle kabinetten bestonden uit de Christelijke partijen en de VVD, behalve juist het kabinet Cals
(waarschijnlijk ook de echte reden achter de motie van Schmelzer).
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Gedichten Leo M. Meuris uit de zestiger jaren over Holtums oude garde

Over Sjeng van de
Bekker (van Sloun)

Over Wil (van Gielke) Essers,

smid en winkelier

Hij wakkert het vuur aan, hamert en smeedt,
verkoopt fietsen, speelgoedauto's en bonen,
en kan je duizend en twéé artikelen tonen
waarvan zelfs menige stadszaak niets weet. . .
Hij kijkt niet op een of twee schroeven,
ook niet op een lasstaaf minder of meer,
en in fietsen voor de dame of heer
kan hem geen Tour de Franceman overtoeven
...
Jammer .. ! het hoefbeslag is bijna over ...
Welke boer heeft heden nog een paard . ? !
Practisch niets van het oervak bleef bewaard,
alleen het vuur behield zijn oude tover ...
Sjeng van de Bekker was een warme
bakker voor de rijke en de arme
en toen het nog draaide om een cent
was hij soms met een halve ook content. . .

Zo is hij een compleet winkelier geworden,
Wil Esser de kernachtige, vierkante smid,
in een kleine bazar waar groot leven in zit,
want vroegtijdig genoeg verhing hij de borden

Soms kreeg 't brood niet eens de centen
voor de daarin gebakken krenten
omdat in menig ouderwets groot gezin
de honger groter was dan het geldgewin ...

En als hij nog wat witheet sissend ijzer
in een vonkenregen tot krullen smeedt
en zich een vakman van De Oude Garde weet,
maakt hem dat niet rijker maar wél wijzer .. !

Hij behoort tot die van De Oude Garde
die in het dagelijkse leven hardde
in zeven jaren overvloed en zeven
jaren kunst en vliegwerk om te leven ...
Alle mikken die hij heeft gedragen,
naar mooie vrouwen vanuit zijn wagen,
op elkaar stapelen tot een lange trap,
geeft U een daverende Engelen - grap ...
Dan zou Sjeng achter zijn eigen benen
die aan alle ouwe klanten kunnen lenen
om zonder controle van Petrus rechtaan
met geld én goed de Hemel in te gaan . . !
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Op 12 april sterft Konrad Adenauer op 91-jarige leeftijd. Hij was kanselier (van de wederopbouw) in
Duitsland van 1949 tot 1963. Zijn bijnaam was Der Alte.
5 t/m 10 juni: Zesdaagse Oorlog tussen verschillende Arabische landen en Israël. Israël bezet de

Sinaï; Egypte wordt verslagen.
Ronde van Frankrijk: de Britse wielrenner Tommy Simpson sterft op 13 juli bij de beklimming van
de Mont Ventoux.
Het eerste bloot op de Nederlandse televisie op 28 juli: de actrice Phil Bloom loopt naakt door het
beeld en vertoont haar slechts door een bloemenslinger bedekte lichaam in het VPRO-programma
Hoepla.

Eerste kleurenuitzending op de Nederlandse televisie op 21 september.
Che Guevara wordt op 9 oktober in opdracht van de CIA door het Boliviaanse leger geëxecuteerd.
Een team van chirurgen onder leiding van Christiaan Barnard voert op 3 december in Kaapstad de
eerste harttransplantatie uit.
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Overgenomen uit verenigingsblad “Harmonie”

DAF-fabriek gereed

DAF 33
Gebouwd van 1967-1974
Aantal: 76.339
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Gedichten Leo M. Meuris uit de zestiger jaren over Holtums oude garde
Over Anna van Sloun
en haar winkeltje

Over zuster Agatha
van de kleuterschool

Ze kwamen na 't slapen verfrist aan het front
met springende haren en stroop om de mond
en trokken in groepjes of mokkend alleen
van heinde en ver naar de kleuterschool heen ...

Anna van Sloun heeft een winkeltje
waar het altijd gezellig is en druk
en m'n nicht Anna laat zich haar geluk
niet nemen door een bellerinkeltje ...
Als het haar niet past op stelle
laat ze het bellen bellen en doet
nog eerst een werkje dat nodig moet
terwijl de klanten zich wat vertellen ...
Zij mengt ook verven met allure,
kijkt op een tintje meer of minder niet
en bestelt wat er niet is subiet,
maar het afleveren kan wel wat duren.
Je kunt het zo gek niet bedenken
of zij weet er raad of onraad op
en telt totalen samen uit de kop
zonder één huishoudster te krenken ...
Is net de laatste pindakaas genomen?
Geen nood ... Je krijgt haar eigen glas
ook als dat reeds aangebroken was,
gewoon om teleurstelling te voorkomen ...
Een stuk kaas te bondig afgesneden?
Zegt zij . . . we delen het op de kop
en eten het teveel hier staande op,
dan wordt bederf gelijk vermeden .
En elke Herfst komt dan haar dagje!
Dan pakt ze koffers, poen en pon
en vliegt naar de Malaga - zon
om zélf de bel te bellen ... wat dacht je !

Ze droegen een broekje of rokje tot onder de knie
geknipt en genaaid door vlijtige Annemarie,
een appel of peer bij de boterham met fluit
en sóms liep een jochie al op met zijn latere bruid ...
Een kloostergedeelte dat vormde de klas
waar zuster Agatha de leidster van was.
Zij leerde de kinderen klappen bij zang en gebed
en heeft menig nat broekje te drogen gezet .....
Te twaalven dan smaakte de boterham er goed
en kreeg elke hap nog een lekkere gloed
door de heerlijke geur van 't kloosterfornuis
met eten voor armen en lui zonder thuis .
De kinderen werkten met griffel en lei
en sliepen des middags - herinner ik mij rechtop naast elkaar in de bank op de mouw
zowel bij Zomerse hitte als Winterse kou .....
Ze scandeerden het Weesgegroet magnifiek
en baden als Eng'len bij orgelmuziek
en dat was het thema dat blééf door de tijd
naar Miriams Godvruchtige, sterke beleid .....
Sjoem wie de wiet ... sjoem wie de wiet ...
vandaag de dag hoor je het kinderlied niet . . .
Het kind heeft een mini-recorder op zak
en zingt Trojan Horse en ook Grease met gemak ...
De zuster op zich had nog een voorraad geduld,
haar stembanden sleten en zijn dus de schuld
dat ze thans node afscheid moet nemen van wat
ze veertig jaar dienende lief heeft gehad . . . . .
En zó is Agatha, thans Zuster Miriam genaamd,
al tijdens haar leven bemind en befaamd
en sier ook ik gaarne haar werk en haar trouw
met Holtumse kransen van korenbloemblauw ...

heen ...
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Voorloper van Fortuna Sittard: Fortuna’54, een
sterrenteam
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Tet-offensief, het Vietcong-offensief, dat begint op 30 januari en tot juni zal aanhouden. Op 16 maart
richten de Amerikanen een bloedbad aan in My Lai.
Martin Luther King wordt op 4 april te Memphis vermoord.
In het Parijse Quartier Latin vindt op 6 mei Bloedige Maandag plaats. Eén van de gewelddadigste
dagen tijdens de studentenrevolutie, die op 4 april uitbrak.
De Amerikaanse ex-presidentskandidaat Robert F. Kennedy wordt op 5 juni neergeschoten. Hij
overlijdt de dag erna.
Op 27 juni opent koningin Juliana officieel de DAF-fabriek in Born. De productie van de
DAF-33 en -44 was reeds in 1967 gestart. Dat voor Limburg als nieuwe vestigingsplaats wordt gekozen,
heeft alles te maken met de noodzakelijke herstructurering in deze streek als gevolg van de op handen
zijnde mijnsluitingen.
Oprichting op 1 juli van profvoetbalclub Fortuna Sittard na een fusie tussen Fortuna '54

en Sittardia.
Wielrenner Jan Janssen wint op 21 juli, als eerste Nederlander ooit, de Ronde van Frankrijk
door in de afsluitende tijdrit de Belg Herman Van Springel uit de gele trui te rijden.
Meer dan 200.000 militairen van het Warschaupact vallen Tsjecho-Slowakije binnen in de nacht van 20 op
21 augustus en maken op bloedige wijze een einde aan de hervormingen van de in januari o.l.v.
Alexander Dubček begonnen Praagse Lente.
De Amerikaanse president Johnson kondigt op 31 oktober aan dat de Verenigde Staten de
bombardementen op Noord-Vietnam zullen stoppen.
Presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten op 5 november: Richard Nixon wint met 43,4 % van de
stemmen van Hubert Humphrey, die 42,7% behaalt. 13,5% gaat naar kandidaat George Wallace en
0,4% naar anderen.
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Het hoesje van de DVD met de in 2017 bewerkte dorpsfilm uit 1968
Productie: Paul Cuijpers (filmmaker uit Buchten) en de werkgroep “Houtem Vreuger”

Presentatie van de film vond plaats tijdens de thema-avond
“Houtem in de joare ‘60” 17 november 2017

1968

64

Gedichten Leo M. Meuris uit de zestiger jaren over Holtums oude garde
Over kamersjöt Wil van Karel
(Mewissen)

Over Trees(je) Hannen van de
vrouwenbond

Hij mengt het buskruit en vult
de kamers met regelrecht geduld
Straks staat weer iedereen versteld
van het los daverend schietgeweld . ..

Ik verkondig U allen te dezer stond:
in Holtum leeft Trees die is getrouwd
met Zef Hannen en zij is welbeschouwd
de vaste bestuurster van de vrouwenbond ...

Hij is de meester van het vuur
dat witheet spetterend en puur
de bout brengt op het juiste punt
waarmee je de kamers ontsteken kunt.

Zij treedt op in spel én organisatie
van de reeds beroemde Holtum-vrouwen
die door de hele wereld showend sjouwen
in de kleren uit een vorige generatie .....

Hij is de heer van het saluut,
temt de explosie tot op de minuut
en ontketent dan geweld in vree
bij processie, feest of jubilee ...

Zij kan perfect als de beste bloemenman
de mooiste bloemen schikken in de vazen,
in potjes, bakjes, houdertjes en glazen,
en wordt er dan soms zélf verlegen van .....

Wil van Karel voelt de troon al beven
want slechts buskruit is hem gebleven.
Voor schietbout en 't vuur der ovenla
kwam koude ontstekings - electronica …

Ook van tomaten, appel, kers en peer,
weet zij haar weetje wel te vertellen
en verenigingsberichten rond bestellen
beschouwt zij als een werk van eer .....

Over meister Cramers

Nu staat zij in dit Oude Garde - dicht
als bewijs dat de levenstijd van heden
in heel veel goeds nog valt te besteden
tussen duur van morgen en avondlicht ....
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De eerste vlucht (29 minuten) van de Franse Concorde op 2 maart.
25 t/m 31 maart - Zeven dagen lang houden John Lennon en Yoko Ono een "love-in" in het Amsterdam Hilton
Hotel.
Op 28 april eindigt het ruim 10 jarige presidentschap van Charles de Gaulle. Hij was de 1e president van de door
hemzelf ontworpen 5e republiek. Op 9 november 1970 overlijdt hij.
16 t/m 21 juni - Bezetting van het Maagdenhuis door studenten die inspraak eisten in het universiteitsbestuur.
De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint op 21 juli de Ronde van Frankrijk. Zijn eerste van vijf!
Astronaut Neil Armstrong zet op 21 juli als eerste mens voet op de Maan, met Buzz Aldrin in zijn kielzog.
Ruimtevaartuig: Apollo 11. Vier dagen later landen ze weer veilig op aarde.
15 augustus is de eerste dag van het legendarische driedaagse Woodstockfestival in Bethel, New York, met in totaal
ruim 400 000 bezoekers en optredens van 24 bands. Het wordt beschouwd als hoogtepunt van de Flower Power
beweging.
Wereldpremière van de rockopera Tommy van The Who op 29 september in het Concertgebouw van Amsterdam.
Willy Brandt wordt op 21 oktober gekozen tot kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland als opvolger van
Ludwig Ehrhard. De volgende dag treedt zijn regering aan.
In 14 Europese landen wordt de Eurocheque ingevoerd. De uitgifte van de cheque zal uiteindelijk stoppen op 1
januari 2002
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Gedichten Leo M. Meuris uit de zestiger jaren over Holtums oude garde
Over secretaris Mathieu van Sloun

Over kerkmeester Zef Schulpen

Mathieu van Sloun begon als referendaris
maar werd aldra gemeente-secretaris
en diende lange jaren U en mij perfect
met zijn meer stille dan luide intellect ...

Zef Schulpen is met kalme sier
een onopvallend rentenier
die vroeger de vrije Franse taal
het perfectste sprak van allemaal ...

Hij werd zo bedachtzaam en secuur
dat hij door de brede dag en lange duur
de woorden geestelijk las voor dat hij
overging tot de officiele schrijverij . . . !

Want de Nonnen in de straat
liepen in 'een Frans orde-gewaad
en in hun kloostertuin werkte hij
dan praktisch de Franse lessen bij ...

Zo vermeed hij ondoordachte fouten en
hield de slippers uit zijn gouden pen
zodat zijn naam als gemeente-secretaris
diende voor de werkelijkheid die waar is ...

Na dertig jaar kerkmeesterschap
(beste lezer, nu volgt géén grap)
geen Pro Ec1esia voor hem
maar ontslag met luide stem ...

Hij was een voetballer van meet af aan
en heeft een mensenleven lang gedaan
wat hij maar doen kon voor de V.V.H.
en welk mens doet hem dat in jaren na ... ?

Want de pastor van het moment
was met geen mannen-eer content
en met geen geld tevreden . . .
Ja, zo gaat dat in Holturn heden ..

Nimmer heeft hij zijn dagen geforceerd
want de praktijk heeft Mathieu geleerd
dat elke zinloze overdrijving schaadt
al wie zijn eigen vak en plicht verstaat ...

Ik maakte ... zei de Bisschop later,
met dat ontslag een grote flater
want daarna ging alles goed mis
blijkt uit Holtums geschiedenis ...

Nu rust hij uit van 't officieel gezwoeg
maar heeft ook nu nog bezigheid genoeg
in huis en tuin met bloempje, boom en bes,
in de vredige levensavond met zijn Nes ...

Iedereen weet dat Zef Schulpen
de beste was van alle hulpen
die de Heer ooit dienden in de Kerk
en wij allen eren dus zijn werk . . . !
Met Lei Wackers en Lei van Sloun
en Jan van Beukering zijn sermoen
plaatsen wij hen mét cocarden
in de gelederen van De Oude Garde . . . !
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Over Tjeu Storken, man van de
blinde Siska

Over Frans Paes
Frans Paes was altijd een eenvoudig man
en zijn liefhebberijen waren reisduiven,
de schutterij, en een biertje fuiven…
daar werd immers niemand slechter van!

Tjeu Storken is een ware vriend
die in het niet gemakkelijk leven
de liefde steeds is trouw gebleven
en met groot karakter heeft gediend ...

De politiek liet hij gewoon met rust
en de vraagstukken van arbeidsorde
bezag hij aan het vleeswerk op de borden
want van die noodzaak was hij bewust!

zelfopoffering vindt hij gewoon
manmoedig naar iets streven
dat in de sterren staat geschreven
al of niet om later Godes - loon ...

Hij was een Holtum-voetbalenthousiast
die als de scheidsrechters niet goed floten
onmiddellijk ’t recht zelf ging promoten
en de foute fluuiters kwamen dan in last…

Hij is Siska's man en ogenlicht
want in woorden geeft hij de beelden
aan haar door met dezelfde wedde
als de dichter in een bloemendicht ...

Want, sportvrienden, ’t vroeger voetbalras
bezat het hete vuur der uitverkorelingen
en men zag op de bobbelvelden solodingen
waarbij een fluitsnerp heiligschennis was!

Een liefde zó twee - één van zin
en z6 in rust en vree doorleven
is haast geen sterveling gegeven;
_
daar is Tjeu het grote voorbeeld in .. !

Merie van de Vola keek langs de gevel af
en zag ze komen … Heat dea op zie gewéte …?
… dédé dea heat in de gool geschjéte …!
Gilde Frans zonder af te remmen in de draf….

In verdienste van hun onbevangenheid
gaan de lange dagen dicht en open
als van zachte bloemen die wij kopen
in onze Oud Gardistische genegenheid . . !

Ze renden dan – de scheidsrechter voorop –
Regelrecht clublokaal Bair Helgers binnen
Maar daar kwam dan een gevecht beginnen
Door vereend gezond verstand tóch stop…!
Frans had het met vrouw en kinderen druk
En juist daarin school zijn groot geluk.
Hij leefde zijn leven kalm en bedaard
en is in zijn eenvoud een ereplaats waard….!
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Gemaakt door Berta Dahlmans-Nelissen en enkele andere dames
uit het zangkoor ter gelegenheid van het jubileum in 1977
Zef Grooten

Jozef Pieters

Aan dae awe köster heel völ dank,
dae zovöl gedaon haet, jaore lank.
Al die jaore haet hae zich van zien taak gekwéte,
en óngertösje drie pesjtoars versjléte.
Altied waas hae paraat in kou en hits,
gans vreuger deeg hae ’t mit de sjtoumfits.
Noe zeen veer ‘m aaf en toe mit den traktor toere,
want hae blif nog mer ummer boere.
Mit eine sjlok Hennesy kan men ‘m paaje,
’t is waat se zaes eine echte awe taaje!

Gaon weer ein nuujt stok instudere,
Jozef is den ieéste óm ’t oet te probere.
Gaet ’t ós déks baove de patsj,
Jozef vertaalt ‘t: en geine kwatsj!
Frans, Duits, Engelsj of Latien,
’t gaet ‘m allemaol aaf zónger ein sentje pien.
Steit ein noat per óngelök get sjeif,
Jozef gaet ze mit zieën sjerpe pen ‘te lijf’.
Al zit hae neet mieé zo goat in de vaere,
laot Jozef mer gewuën gewaere ……

Mathieu Horrichs

Albèr van Sjloun (de meister)

Wae loeit hauver mèsse de klok,
en zèngt daobie nog de katsasjok?
Geer roajt ’t al, det is Horrichs Mathieu,
dae wurd van ze laeve ’t zènge neet beu.
Nog lever leet hae zien verkes hokke,
es hae dènkt aan zien ….. loeënde klokke…

Toen Albèr eine jóng woar van amper 18 jaor …
Doe begoas hae al te rijme, dichte en mit zènge,
en wis Houtem zó nog vaster biejein te brènge.
Al zóng hae heel gaer de Gloria,
toch is hae euvergesjtapt nao Juliana.
’t zènge haet hae toen laote vare,
en noe werft der de Houtemers veur de Fanfare.

Tjeu Stoffels
Tjeu Stoffels, dae wis ’t te prestere,
óm 5 keer op dezelfde reseptie te gaon felisitere.
Hae mót in zien laeve auch heel get verzétte,
al is ´t mit ´t ophaole van aw gezètte.
Zènge, tröte, ploge en tónne,
doe moos ´t mer allemaol kónne.
Hae kènt zènge wie Robert Long,
mit de bril op van premier de Jong.
Jónges, gaef ´m nog eine roffel,
want ‘t is veur Tjeu van de Stoffel.

Wil van Sjloun
Toen “Kunstgenot” op de flesj ging,
ging Wil zich op de zank toelègge,
En leet d’r de pap sjoan zitte mit zien wègge
Auch geit t’r rónjd mit de blauw sjaol,
es collectant op den exzaol.
Hae kreeg veur zien zènge ooit eine cup,
Mer kom ‘m veural neet aan HVV, zien
voetbalklup

Louis Ophelders
Wae geit zunjigs al petie
nao Illikaove? Det is Opheljers Louis!
Oos leet hae zitte, mer dao geit ‘r dran,
wie eine echte Herbert von Karajan!
Laot ‘m gaon, laot ‘m gaon,
laot ‘m in Illikaove de maot mer sjlaon.
Hae zèngt dao veur, in edere terts,
mer dat duit hae allein mer veur de commerce!

Albert van Sjloun
D’n enigste van ’t koar dae zien vrouw wèt mit te brènge,
en daobie auch nog good kènt zènge.
Mit ein hanjd in de tesj en de bril op de naas,
kump hae tot de leagste fa’s.
Kik hae euver det brilke haer,
kump óse jóng in ’t gewaer.
Hae lik dan wal èns mit Go in de klinsj,
mer dan denk hae wieselik: “och minsj,
doe kèns mich tralalalalala……..”.
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Hubèr Wijshoff

Martien Fiddelaers

Noe zjwejje weer alle lof…
nao Hubèr Wijshoff.
Hae is neet altied op de repetitie, leef luuj,
mer dan is ‘r mit de brómmer nao de fuuj!
Hae verzörgt dao de fluitert, boatermelk en kieës,
daoróm is hae welkom op eder fieës!

Deze zenger van ’t ieëste oer,
zèngt nog altied mit vol bravour.
Veur ’t Magnificat of Miseraere,
kump Martien nog altied vreug oet de vaere.
Pierre en Lei, zien jonge,
höbbe auch altied mit gezónge.
Hae kreeg ein medaille es kirkemeister,
en kent zènge wie ein lijster.
Hae is auch nog mit ein anger baan gesjtart,
det is ’t verzörge van ’t Heilig Hart.

Pierre van Heugten
Wae haet de sjnelste auto’s van ós allemaol,
en wilt neet meer mit op den exzaol?
M’n kump ‘m taege in veldj en baenj,
noe in eine Daf, dan eine Peugot of ein aenj.
Hae haet eine sjnor, det is ein prach,
en geit aaf en toe mit pestoar op jach.
De sjtruipers höbbe ‘m allemaol aeve gaer,
is det neet waor van Heugte Pierre???

Pierre Houben
De meziek vloog door de kirk wie eine sjlinger,
es Pierre op de orgel duujde mit eine vinger.
De t kriege angere mit tieë neet kloar,
is det gelaoge Pierre, of is ’t waor?

Herman van Sloun
Gebroeders Tummers
Ze zeen allebei oet Houtem weggegange,
toch höbbe ze eine hele toer op d’n exzaol gestange.
Zef seerde de kersjsjtal en MóderGods mit praal en prach,
dèk tot midden in de nach!
Jo, ziene broor, maakde maeters woos,
lang wès nemes det d’r zo zènge koos.
Jónges sllebei hartelijk dank
veur eure geleverde sjoane zank.

Sjeng Willems
Door de waek sjloog de köster op de komaod,
en Sjeng holp h’m dan oet de naod.
Door de waek woar allein Sjeng paraat,
al waas ’t zunjigs in Maaseik nog zoa laat.
’s Morgens bie de ieëste zón,
klónk al Sjeng zie bariton.
Jóng, dien sjtum, ich hor ze nog,
jaomer des doe bes vertrog.

Frans Frenken
Zoot de köster in ’t veljd te wouve,
dan deeg t’r gein beroap op eine douve.
Frans waas op d’n orgel geine leek,
zo es in mènnig löfke waal bleek.
Jóng, waat hauw pesjtoor zónger dich motte
beginne,
want wae sjpeelde h’m dan “Maria te minne”?

Wim Wackers
Wim is eine van ós junioren,
mer zien sjter begint noe al te glore.
Noe al wèts se den orgel zo good te bewèrke,
det ze moags spéle in gemeinsjapshoeze en
in kirke.

Jan Bouts
Op de léveling van vele vrouwen,
kan de zank mit ‘n gerös hart bouwe.
Deze jóng sjieënt alles te lökke,
blaoze, zènge, jao zelfs drökke.
In pak en sjtrikske, good gekleid,
trekt hae ’t aug van mènnig boeremeid!

Es Herman mit de persessie geit,
en dan de kroate in ’t veljd gade sjleit,
Dan zoos te zègge: wae zit dao in de knel?
want Herman jóng, doe zunks zo hel!
En löp hae in de kruusdaag mit,
dan weurt ’t ein persessie woa pit in zit!

Chrit Ophelders
De man wo de meiste pit in zit,
dat is natuurlik óze Chrit.
Op de repetitie kump ‘r dèks te laat,
mer aan ’t buffet dao is d’r waal paraat.
Chrit dae haet ’t heel good bekéke,
want “der schönste Platz, is tan der Theke”!
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Jos Slangen

De dames van ’t koor

Pesjtoor Thissen,
woal ‘m neet misse.
In Houtem hawte ze aan h’m vas,
zeen ze heel blie mit zóne bas.
Bruk Jos los, dan rammelt de wanjd
hae wurt nog bekènd in ’t hele lanjd!
óze jong is pas nao “den Uul” verhoes,
hopelik veult ‘r zich dao ein bietje thoes.

Tot sjlot veur alle dames van ’t koar tegeliek,
auch eine verdeende huldebliek.
Dames geer zeet de sjarme van ’t koar,
alten, sopranen, och es geer der toch neet woart!
Völ te lang woarde vrouwluuj in ein keurslief
gedwónge,
noe höb geer dit koar nao de top gezónge.
Dank zij uch löp noe alles op raedjes,
ze zeen neet meer weg te dènke, ós leef maedjes!!!

Helaas beschikken we niet over een groepsfoto uit de beginjaren van het in 1967
opgerichte koor. Daarom een foto gemaakt bij het 20 jarig jubileum in 1987.

Bovenste rij vlnr. : Louis Ophelders, Jan Bouts, Ernest Biermans, Jan Zeeman, Wil
Wagemans, Guido Meeuse, Vincent Mathot, Jan Koert, Harrie van Sloun, Bèr Wijshoff, Wil
van Sloun, Albert van Sloun, Jos Slangen.
Middelste rij vlnr. : Trees Essers, Leny Keularts, Nelly Wagemans, Mia van Sloun, Silvia
Roes, Go Grooten, Mia Nelissen, Riek Peters, Mia van Sloun, Ans Storken, Jo Meeuse,
Hillie Snippe, Truus Duijkers.
Onderste rij vlnr. : Anny Kerstjens, Mien Mentjens, Annie Bouts, Ria Hagenaars, May
Stoffels, Netty Knabben, Tillie Bonekamp, Riny Schrijnemakers, Mia Smeets, José
Schumacher.
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Tot slot: een stukje oude geschiedenis van Holtum
overgenomen van: www.heemkundebicht.nl/#Holtum
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