Persoonskaart van Jan Willem Roosenboom
Jan Willem Roosenboom, zn. van Jan Leonard (Jan Leon) Roosenboom en Maria Elisabeth
(Elisabeth) Janssen, geb. te Heerlen op 12 aug 1808, ged. te Heerlen, landbouwer,
kerkmeester, ovl. (79 jaar oud) te Houthem op 25 dec 1887 Overleed plotseling onder de hoogmis
op Kerstdag 1887 in de kerk.
tr. (resp. 40 en 37 jaar oud) te Houthem op 28 jun 1849, kerk.huw. te Houthem op
3 jul 1849 (getuigen: Henricus Lorthy en Helena Boesten)
met Maria Catharina Wilhelmina (Wilhelmina) Boesten, dr. van Jan Pieter Boesten en Maria
Catharina Josephina Widdershoven, geb. te Bingelrade Op de Wiegelraderhof op 17 dec 1811,
ged. te Bingelrade, landbouwster, ovl. (61 jaar oud) te Houthem op 16 jan 1873.
Bewooden Huize Strabeek/ Strabekerhof
Uit dit huwelijk:
1.

2.

3.
4.
5.

Maria Elisabeth Josephina, geb. te Houthem Strabeek op 25 apr 1850, ged. te
Houthem op 25 apr 1850 (getuigen: haar oom Nicolaas Joseph Rosenboom en Maria
Josepha Widdershoven), ovl. (56 jaar oud) te Echt op 12 feb 1907, tr. (resp. 31 en 33
jaar oud) te Houthem op 18 okt 1881 met Frans Louis Renier (Louis) Welters, zn. van
Frans Welters en Maria Sophia Zelis, geb. te Echt op 17 mei 1848, burgemeester van
Echt (1884-1901), fabrikant, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) in 1902.
Vader Louis Welters, een tamelijk forse man met een martiale snor, was burgemeester
van Echt (1884-1901), toentertijd een plaats met circa 5000 inwoners. Hij staat bekend
als een zeer actieve burgervader. Tijdens zijn ambtsperiode werd onder meer een
normaal- of kweekschool opgericht. Ook werd er een stadhuis gebouwd. Welters was
niet alleen burgemeester, maar ook ondernemer: hij was directeur van een plaatselijke
stoomdakpannenfabriek. Moeder leidde het huishouden. Het gezin Welters was
welgesteld en genoot aanzien.
Joannes Maria Hubertina, geb. te Sint Gerlach-Houthem op 15 apr 1851, ovl. (49 jaar
oud) te Merkelbeek Douvergenhout op 10 feb 1901, tr. (resp. 24 en 40 jaar oud) te
Houthem op 23 jun 1875 met Frans Leopold Lienaerts, zn. van Jan Gerard
Lienaerts (notaris) en Maria Cornelia Janssen, geb. te Merkelbeek op 10 jan 1835,
notaris te Merkelbeek, notaris op 23 jun 1875.
Joannes Leonardus Theodorus, geb. te Houthem op 14 jun 1852, ovl. (3 maanden
oud) te Houthem op 27 sep 1852.
Joannes Petrus Josephus Balthazar, geb. te Houthem op 21 jul 1853, ovl. (9 jaar oud)
te Houthem op 21 feb 1863.
Maria Charlotte Melania (Zuster Marie Alphons) (Melanie) Rosenboom, geb. te
Houthem Strabeek op 22 feb 1856, religieuze te Laeffelt (B.), ovl. (82 jaar oud) te
Laeffelt [België] in dec 1938.
In Laeffelt (B.) overleed in het klooster van de zusters de la Visitation de eerw. soeur
Marie Alphons, in de wereld mej. Melanie Charlotte Roosenboom, geboren te
Strabeek-Houthem op 22 februari 1856.
Zij was een van de 3 dochters van Willem Roosenboom, kerkmeester, die onder de
hoogmis op Kerstdag 1887 plotseling in de kerk overleed. Zijn echtgenote Wilhelmina
Boesten was hem in 1873 voorgegaan, hetgeen verklaart waarom Melanie, die voor
haar vader bleef zorgen, pas op latere leeftijd naar het klooster ging. Zij werd hier de
'koningin van Strabeek' genoemd. De familie Roosenboom hadden in de jaren 1879 tot
1884 als naaste buur een zekere mijnheer Berger, een voornaam en deftig persoon, die
stilaan huisvriend werd en gaarne bij vader en moeder en de drie dochters (een van
deze is de moeder van de Valkenburgse pastoor) enkele uren van verpozing en
gezellige kous kwam slijten. Stelt u de ontroering voor, toen die mijnheer Berger op
zekere dag het huis Roosenboom in vol bisschoppelijk ornaat als Mgr. Brinkmann
binnentrad om van zijn goede buren afscheid te nemen voor zijn terugkeer naar
Munster. De fanfare herdenkt volgend jaar haar 60 jarig bestaan. Melanie was toen 23
jaar en er wordt verteld dat zij 't was, die door haar bemoeiingen het eerste drapeau aan
de fanfare bezorgde. Ingebonden band met knipsels uit de Geulbode, p. 191.

