OUD NIEUWS, NIEUWE MEDIA
Momenteel is de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bezig met het
digitaliseren van haar historische krantenbezit. De fortuinlijke gebruiker
uit
Onfortuinlijk
het verleden was dat niet anders.
In april 1934 doet zich een hevige onweersbui voor. In de Cremerstraat te Broekhem
slaat de bliksem in. Een viertal huizen wordt erdoor getroffen. Bij de familie Quaedvlieg drong de bliksem het dak in, en zocht zich via de woonruimten een weg naar
de kelder. Het dak werd zwaar beschadigd en in een aantal kamers werd grote
schade aangericht. Enkele ruiten sneuvelden.
In juni 1940 gebeurde er een onfortuinlijk voorval langs de spoorlijn te Houthem.
Twee kinderen vonden er een granaat en brachten die al spelenderwijs tot ontploffing. De tienjarige Walter Martens werd erdoor gedood, een jongetje van elf jaar
raakte zwaar gewond aan zijn hoofd. Landelijke kranten maakten zelf gewag van
deze droeve gebeurtenis.
In 1950 wordt de kerk van Houthem regelmatig bezocht door een dief, die elke dinsdag het offerblok wist te lichten. Op dinsdagen werden heilige missen gehouden ter
ere van Gerlachus. Veldwachter Van der Vloet weet de dader echter te betrappen
en te arresteren. De dief is afkomstig uit Ulestraten.
In datzelfde jaar slaat de bliksem in de kerktoren van de Gerlachuskerk in. De bliksem vernielde enkele leien op het kerkdak, baande zich een weg door het plafond,
dat hierdoor beschadigd werd, en ging door de kerkdeur naar buiten! In de kerk
waren op dat moment enkele toeristen aanwezig en een inwoner van Houthem.
Dagblad.
In 1951 geschiedde er een tragisch auto-ongeluk, waarbij een beroemdheid om het
leven kwam. Een taxi kwam in de nachtelijke uren in botsing met een boom ter
hoogte van Strabeek. In de auto zat onder meer Alfredo Espiga, speler bij de
Spaanse club Sabadell en hij verloor bij dit ongeval kort na aankomst in het
ziekenhuis het leven. Espiga was 26 jaar oud en vader van één kind. Hij verbleef in
Nederland vanwege een tournee van zijn club. Een geplande wedstrijd in het Olympisch Stadion tegen Ajax ging toch door, ter ere van de omgekomen Spaanse
stopper-spil. Onder de gewonden bevond zich drummer Scherpenhuizen uit
Groningen van het jazz-orkest van de Deense entertainer Boyd Bachmann.
Langs het spoor
Regelmatig schrikken we nu op van koperdiefstallen. Maar die gebeurden ook al in
het verleden. Op 1 april (!) 1951 werden er volgens een bericht in het Limburgs Dagblad door dieven de koperen aardleidingen van de electrische bovenleiding langs de
Spoorweg tussen Houthem en Valkenburg op het gehele traject van de palen
gesneden en meegenomen.
In dezelfde maand slaat er in Vroenhof een paard op hol, dat over de reeds gesloten
slagboom van de overweg aldaar sprong, in zijn tuig verstrikt raakte en ten val
kwam. Het onfortuinlijke dier bleef bewusteloos op het spoor liggen, terwijl er een
trein in aantocht was. Maar in die tijd had je nog overwegwachters en deze kon het
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station in Houthem inlichten, waardoor de trein tijdig tot stilstand kwam en erger
werd voorkomen.
In 1951 is een zoon van de familie Royen-Jaspers aan het spelen bij het ouderlijk
huis in Geulhem als hij plots een kat ziet, die voor hem wegvlucht in een spleet in de
mergelwand. Het avontuurlijke kind kruipt het beest achterna, nadat hij eerst de
spleet groter heeft gemaakt met een houweel. Hij komt via de spleet terecht in een
oude koestal. Hij ontdekt een paal met een verroeste ketting en daaraan een
schedel en beenderen van een koe. De ontdekking bevestigt een oud verhaal, dat
lange tijd als fantasie werd versleten. Rond 1880 bevond zich naast een woning te
Geulhem een in mergel uitgehouwen koestal. Een onverwachte instorting sloot de
stal echter af en men kon de in de koe aanwezige stal niet meer redden. De koe was
niet meteen dood en het verhaal deed de ronde, dat het klagend loeien van het
arme dier nog dagenlang hoorbaar was in Geulhem.
Nieuwe bestemming De Kluis
Landgoed De Kluis heeft al heel wat bestemmingen gehad. In eerste instantie als
landhuis, maar in 1951 kreeg het voor korte tijd een andere bestemming. Dan wordt
in de krant gemeld dat er een dependance wordt gevestigd van het Vinkennest te
Voerendaal (aldaar gehuisvest in kasteel Haeren). In dit tehuis werden vooral
voogdijkinderen opgenomen. Er zouden in Houthem veertig kinderen uit alle windstreken van het land worden ondergebracht, kinderen in de leeftijd van nul tot tien
jaar. Zij stonden onder leiding van mejuffrouw Vinck. In januari 1952 werd de
dependance plechtig ingezegend door pastoor Riga. De bedoeling was dat het lager
gelegen portiershuis als leslokaal werd ingericht.
In november 1954 kreeg de Kluis al weer een nieuwe bestemming, een rust- en
hersteloord voor mijnwerkers, aangesloten bij de R.K. Mijnwerkersbond. Op 6
november 1954 werd het geopend met een inzegening door bisschop Hanssen en
een muzikale opluistering door fanfare Sint Joseph uit Broekhem.
Ronde van Broekhem
Ook Broekhem kende ooit een wielerronde. Deze werd op 21 september 1952
georganiseerd ter ere van het gouden huwelijksfeest van het echtpaar Driessensin het deel van Broekhem, dat destijds bekend stond als het Witte Dorp en voerde
over het parcours Parallelweg, Dr. Ariënsstraat, Henri Hermansstraat, Roevoetstraat
en finish op de Parallelweg. De opbrengst was bestemd voor het instrumentenfonds
van fanfare Sint Joseph, de organisatie lag in handen van de Broekhemse voetbalvereniging Valkenburgse Boys. Er werd gekoe
Limburgs Dagblad destijds.
Helaas verregende de koers en werd ze een week later nogmaals verreden. Er kon
worden gereden over 20 kilometer (junioren) en 40 kilometer (senioren). Winnaar bij
de junioren werd ene Hassel uit Schinnen en bij de senioren Pluymen uit
Spekholzerheide. De ronde kreeg nog een vervolg in 1953 en in 1954.
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