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INLEIDING: 
 
 
Tijdens de afgelopen ledenvergadering van 
onze Heemkundevereniging op 27 November 
j.l. in D’r Klinge in Heerlen werd bij herhaling 
gevraagd om een mededelingenblad voor de 
vereniging. 
 
Het bestuur heeft dit goed in zijn oren 
geknoopt, en vóór U ligt dan ook hierbij de 
eerste editie van het informatie-bulletin “Hart 
van Heerlen” vóór en dóór Heerlenaren met 
hart voor Heerlen Stad. 
 Met de benaming “Hart van Heerlen” willen wij 
benadrukken dat ons aandachtsgebied de kern 
of het hart van Heerlen betreft alsook 
(voorlopig) met name zijn bewoners in de 20 
ste eeuw. 
 
Het blad is natuurlijk geen doel op zich, maar 
een middel bij uitstek om de informatie en 
communicatie tussen de leden te versterken. 
  
Met ± 50 leden en een contributie van 12 € per 
jaar is het draagvlak van onze vereniging 
natuurlijk nog erg smal, maar we hebben in het 
afgelopen jaar wel een bemoedigende start 
gemaakt. 
 
Meerdere leden zijn actief dan wel passief 
betrokken bij een van de inmiddels gevormde 
werkgroepen. Via ons “Hart van Heerlen” 
krijgen zij de mogelijkheid om ook anderen, 
leden en niet-leden, te informeren over hun 
activiteiten en plannen. Deze overdrachtelijke 
kruisbestuiving  kan de groei en bloei en 
daarmee de levensvatbaarheid van onze 
vereniging alleen maar ten goede komen. 
 
Om ons draagvlak te vergroten zouden wij 
ernaar moeten streven om dit jaar ons ledental 
te verdubbelen tot 100.  
 
 
Daarbij moeten wij een misverstand vermijden, 
dat nieuwe leden ook zouden moeten 
toetreden tot een van de werkgroepen. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
De praktijk zal uitwijzen of zij belangstelling 
krijgen voor één van de werkgroepen, dan wel 
of zij willen volstaan met hun algemene 
belangstelling voor de verschillende facetten 
van onze Heemkunde in Heerlen Stad. 
 
Deze eerste editie van “Hart van Heerlen”is 
uiteraard niet de definitieve vorm waarin ons 
blad gegoten zal worden, maar er is nu in ieder 
geval een begin gemaakt. 
 
De oplage, inhoud, lay-out en frequentie ervan 
zal grotendeels afhangen van Uw aller 
inhoudelijke inbreng en van de financiële 
draagkracht van onze vereniging. 
 
Met alle bestuursleden hoop ik van harte dat 
het “Hart van Heerlen”  qua inhoud en oplage 
mét onze Vereniging een lang en gezond leven 
tegemoet mag gaan. 
 
 
Theo Boumans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UITNODIGING 

Het bestuur van de Heemkundevereniging Heerlen Stad nodigt U uit voor zijn eerste  
 

JAARVERGADERING 
 

op dinsdagavond, 12 februari 2008 om 19.30 uur 
in café D’r Klinge aan het Pancratiusplein te Heerlen 

 

AGENDA 
 

1. Opening. 
 
2. Mededelingen. 

 
3. Ingekomen en uitgegane stukken. 
  
4. Jaarverslag van de secretaris. 

 
5. Financieel jaarverslag van de penningmeester. 
 
6. Verslag van de kascommissie Fritz Hintz en Steph Vaessen. 

 
7. Decharge penningmeester en kascommissie. 
 
8. Benoeming nieuwe kascommissie; een van de twee leden blijft zitten. 

 
9. Rapportage en plannen van de werkgroepen; van elke werkgroep wordt door een lid verslag 

uitgebracht.  
  
10. Benoeming bestuursleden; het zittende bestuur is in feite nog een voorlopig bestuur. 

Daarnaast is er nog aanvulling van enkele leden. Het voorstel is dan ook om de volgende 
personen te benoemen (bij acclamatie):   

 
Jan Bardoul, voorzitter,                                                                                                         
Harry Claassens, vice-voorzitter,                                                                                                
Jan Teunissen, penningmeester,                                                                                                       
Leo Franck, eerste secretaris,                                                                                                      
Loes Loffeld tweede secretaris,                                                                                               
Theo Boumans, lid. 

 
 
11. Rondvraag 
 
12. Sluiting. 

 
De contributie voor 2008 is vastgesteld op € 12.- per jaar.   Wij verzoeken u dit bedrag over te maken 
op giro 49 22 828   tnv  Jan Teumiisen 
 
Na de vergadering volgt een korte pauze waarna een presentatie over “het Vlot” door Hans van 
Leeuwen/Loes Loffeld. 
                  



           
       In Memoriam          WILFRIED JONGEN 
 
In vroegere jaren waren er heel wat 
ijzerwinkels in Heerlen.   Een van de laatste, 
misschien wel de laatste, die daarvan 
overbleef, was ijzerhandel Jongen aan de 
Valkenbuirgerweg. Maar ook daar ging enkele 
jaren geleden voorgoed de deur op slot.        
 
Ik kwam er nog wel eens en meneer Jongen, 
blozend en wel,  kende ik niet verder dan van 
het contact in de winkel. Op zeker moment zei 
het tegen me: „Ik heb met je broer Frans op de 
lagere school in de klas gezeten”  
Verbaasd zei ik: „ken je me dan? ”  „Wie ken ik 
niet ? “ antwoordde hij: „ik ken half Heerlen!    
Dat meneer Jongen jaren later voor mij  
“ Wilfried ” zou worden had ik toen nooit 
kunnen vermoeden. 
 
Het zal vlak voor de jaarwisseling, ruim een 
jaar geleden, zijn geweest dat ik een 
telefoontje kreeg van Karel van Nuys. Hij viel 
meteen met de deur in huis. „Ik weet dat je 
bent geïnteresseerd in het verleden van 
Heerlen. Wil je voorzitter worden van een 
nieuw op te richten heemkunde vereniging van 
Heerlen – centrum ?” 
Drie man voor het bestuur heb ik al: Jan 
Teunissen - Wilfried Jongen en Leo Franck.” 
 
Kort na de oprichtingsvergadering van 
Heemkunde vereniging Heerlen-stad op 30 
januari 2007 in het café D’r Klinge stond 
Wilfried ons in zijn voormalige winkelruimte 
met koffie en thee op te wachten. Voor onze 
eerste bestuursvergadering. En het liet 
natuurlijk niet lang op zich wachten of wij 
stonden vol bewondering zijn modelspoorweg 
te aanschouwen. 
Het uitgestrekte spoorwegennet doorkruiste 
een landschap van laagland tot hooggebergte. 
Vol overgave kon Wilfried erover vertellen. 

Stad en land reisde hij af voor materiaal om dit 
gigantische project te vervolmaken.. 
Ook vergaderden wij wel eens op de eerste 
verdieping in het woonvertrek. Vandaar had je 
een prachtig uitzicht op een van de oudste 
kruispunten in Heerlen en op villa Coriovallum. 
Ik vond dat hij er mooi woonde samen met zijn 
vrouw Marie-José. 
 
Binnen het bestuur vervulde Wilfried de functie 
van secretaris. Dat werk was hem niet bepaald 
op het lijf geschreven. Zoals de priester in de 
Pancratiuskerk tijdens de begrafenis zei: 
„Wilfried was geen man van woorden.  Als de 
preek tijdens de zondagsmis  naar zijn smaak 
te lang duurde dan verliet hij steen vast de 
kerk”. 
Geen woorden maar daden, zo leerden wij 
Wilfried bij diverse gelegenheden kennen. 
Zoals bij de bouw van de maquette van “ het 
Vlot” of bij de voorbereiding van de dag van de 
Geschiedenis in het Thermenmuseum. Vol 
overgave nam hij dan  het voortouw en geen 
moeite was hem teveel. 
 
Wilfried kon zich nogal eens direct en fel uiten 
en als je hem niet goed kende, kon dat  heel 
confronterend zijn. Mede door zijn 
onvoorwaardelijke inzet liet hij zich soms gaan 
in ongenuanceerde kritiek op zaken die in zijn 
ogen niet deugden. Wij wisten inmiddels wel 
dat je bij hem de soep niet zo heet hoefde te 
eten als ze opgediend werd. 
 
Op zondagavond 11 november zat hij samen 
met zijn vrouw televisie te kijken. Plotseling, 
geheel onverwacht,  kwam er een einde aan 
zijn leven. 
Nog beter dan daarvoor beseften wij hoe 
waardevol zijn inzet voor onze vereniging was 
geweest. 
Voor Marie – Jose, zijn kinderen en verdere 
familie is het verlies natuurlijk vele malen 
groter, maar ook wij ervaren zijn overlijden als 
een groot gemis. 
 
Wilfried Jongen, een man van kleur, zowel 
letterlijk als figuurlijk, kende half Heerlen. Maar 
ook half Heerlen kende hem. De Pancraats zat 
zo goed als vol op 16 november jl.   
Heerlenaren, die hem de laatste eer  kwamen 
bewijzen. 
 
 
                              Harrie Claassens. Voorzitter



Jaarverslag                      
Heemkundevereniging 
Heerlen Stad over  2007 

 

Op initiatief van de historische kring Land van 
Herle, in de persoon van Karel van Nuys en 
Roelof Braad, is de heemkundevereniging 
Heerlen Stad opgericht. Na een redelijk druk 
bezochte informatieavond in november 2006 
bleek er genoeg interesse te zijn om een 
vereniging op te richten. Toen eenmaal een 
voorlopig bestuur was geformeerd konden 
stappen worden ondernomen om tot een 
oprichtingsvergadering te komen die op 30 
januari 2007 plaatsvond.  
 
In de oprichtingsvergadering werden enkele 
formele punten afgehandeld. De voorgedragen 
personen werden door de aanwezigen 
benoemd tot een  voorlopig bestuur, 
bestaande uit; 
Harry Claassens; voorzitter 
Leo Franck; vice-voorzitter 
Wilfried Jongen; secretaris 
Jan Teunissen; penningmeester 
Het werkgebied van de heemkundevereniging 
is Heerlen Stad dat wil zeggen het centrum 
van de stad met de omliggende wijken. Voor 
Welten bestaat zo een vereniging al, voor 
Heerlen-Noord (Heerlerheide en Heksenberg) 
en voor Heerlen-Zuid (Heerlerbaan) is het de 
bedoeling aparte verenigingen op te richten.  
 
Het doel van een Heemkundevereniging is het 
verleden van de eigen leefomgeving te 
onderzoeken. In eerste instantie richt de 
vereniging zich op de tijd vanaf 1900. De feiten 
van de twintigste eeuw zijn naar verhouding 
nog gemakkelijk te verzamelen. Dit “recente” 
verleden sluit ook meer aan op onze eigen 
leefomgeving en op de stad Heerlen zoals die 
nu is.  
De activiteiten van de vereniging zijn gericht op 
het verzamelen en vastleggen van de 
historische feiten. Dat kan in de vorm van oude 
foto’s, films, video’s, maar ook bijzonderheden 
over gebouwen, personen, instellingen en 
verenigingen.  
 
Om deze verschillende activiteiten te 
coördineren zijn er werkgroepen opgericht. De 
werkgroep Foto en Film;Genealogie en  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Straatnamen; Verenigingen; Historie Algemeen 
en Verenigingsblad. In de loop van het jaar zijn 
deze werkgroepen van start gegaan. Voor de 
meeste werkgroepen is het in zo een eerste 
jaar een weg zoeken naar de juiste manier om 
tot heemkundig onderzoek te komen. Daarbij is 
de ene werkgroep verder dan de andere. Wat 
wel opvalt is dat de leden van de verschillende 
werkgroepen ook het gezelligheidskarakter van 
hun bijeenkomsten belangrijk vinden. 
 
Ook voor het bestuur geldt dat men in het 
eerste jaar naar een juiste weg heeft moeten 
zoeken. De bindende factor bij de 
bestuursleden is de historische interesse voor 
het recente verleden. In menige 
bestuursvergadering kwam dat tussen de 
discussies aan de orde, maar ook zakelijke 
punten moesten worden afgewerkt.  
 
Een van de eerste taken was het polsen van 
de interesse van de individuele leden voor het 
deelgebied en het indelen van de leden in de 
werkgroepen. Elk van de bestuursleden nam 
een werkgroep onder zijn hoede waar hij als 
kartrekker fungeert.  
 
Bij de oprichtingsvergadering waren er 
voorlopige statuten door de aspirant-leden 
goedgekeurd. In eerste aanzet werd er voor 
gekozen om de vereniging zonder 
tussenkomst van de notaris op te richten. In de 
loop van het jaar bleek dat notariskantoor 
Vandeweijer en Leusink bereid was om tegen 
een vriendenprijs statuten op te stellen en te 
passeren. Van deze dienst werd gebruik 
gemaakt en op 23-7-2007 werden de statuten 
notarieel  gepasseerd. Daarmee is de 
heemkundevereniging een rechtspersoon die 
zelfstandig via een of meerdere  bestuursleden 
kan handelen. Voor de bestuursleden betekent 
dit tevens dat zij niet meer hoofdelijk 
aansprakelijk zijn. Daarnaast werd de 
vereniging ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 14091102. 
 
Een vereniging gestalte geven, is het zoeken 
van publiciteit en daar waar nodig deelnemen 
aan activiteiten in de stad.  
 
 
 
 



De publiciteit werd meerdere keren opgezocht 
met artikelen in krant het Limburgs Dagblad of  
de wijkbladen zoals De Uitkijk en De 
Trompetter en het parochieblad van de 
Pancratiuskerk. Publiciteit die als doel heeft 
het bestaan van de vereniging kenbaar te 
maken om zo nieuwe leden te werven of 
reclame te maken voor activiteiten als de Open 
Monumentendag, de week van de 
geschiedenis, maar ook een oproep te doen 
om eventueel documenten, foto’s aan de 
vereniging beschikbaar te stellen. Dit laatste 
ging onder het motto “Geen oude schoenen 
(dozen) wegwerpen voor men nieuwe 
(verzamelaars) heeft” 
 
Op zaterdag 8 september werd de open 
monumentendag gehouden. In het Glaspaleis 
kregen wij de mogelijkheid om ons als 
vereniging te presenteren. Achteraf bleek de 
ons toebedachte plaats erg miniem te zijn 
zodat van een echte presentatie geen sprake 
was. Een voor dit doel gemaakte maquette van 
de waterloop “Het Vlot” , onder leiding van 
Wilfried Jongen, was niet mogelijk op te 
stellen.  
 
Een week later op 16 september  was er in de 
stadsschouwburg “Het Open Podium”een 
mogelijkheid van diverse verenigingen in 
Heerlen om zich te presenteren. Hier kon wel 
de maquette voor het eerst worden getoond. 
Ook werden hier de eerste kalenders van 2008 
te koop aangeboden. Het archief van Rijkheyt 
had foto’s van oud Heerlen, in A3 formaat, 
kosteloos ter beschikking gesteld. 
 
Bijzonder veel werk is er verzet voor de 
deelname aan de manifestatie in het 
Thermenmuseum in verband met de week van 
de geschiedenis op zaterdag 13 en zondag 14 
oktober. Wij kregen de beschikking over twee 
marktkramen, zodat het nu mogelijk was om 
de maquette van de waterloop te tonen. Deze 
maquette werd  ondersteund met een 
fotopresentatie op het scherm van de 
markante punten van het “Vlot” zoals deze er 
vroeger en heden ten dage uitzien. Voor deze 
gelegenheid werd zelfs de maquette van het 
landsfort van Rijckheyt c.q. Thermenmuseum 
van zolder gehaald. Jammer is dat gedurende 
de tweedaagse manifestatie het 
bezoekersaantal tegenviel, waarbij moet 
worden opgemerkt dat de Heerlense  
 
najaarskermis en het uitermate mooie 
herfstweer twee geduchte concurrenten waren.  
 

Als aankondiging van deze manifestatie in het 
thermenmuseum had de werkgroep Film en 
Video kans gezien om foto’s van het oude 
Heerlen in de etalage van verschillende 
winkels in de Geleenstraat en omstreken te 
plaatsen, dit heeft een positieve bijwerking 
gehad op de verkoop van de kalenders. Het 
een en ander trok veel bekijks van passanten.  
 
Tot slot werd nog deelgenomen aan de 
seniorenmarkt in het Grand Hotel. Op zaterdag 
24 november organiseerde de stichting 
Bewonersraad Heerlen Centrum een 
informatiemarkt voor senioren. De bewoners 
van de binnenstad van Heerlen bestaan in 
hoofdzaak uit senioren. Het feit dat senioren 
meer belangstelling hebben voor het verleden 
en dus eerder potentiële leden van de 
vereniging zijn dan jongeren was een van de 
redenen om deel te nemen. Echter de 
financiële steun van de stichting 
“Bewonersraad Heerlen Centrum” bij de 
aanmaak van de kalender van onze vereniging 
was een zeer grote drijfveer om aan deze 
seniorenmarkt mee te doen.  
 
Een terugkerend onderwerp op de 
bestuursvergaderingen is een 
verenigingslokaal. De meeste activiteiten 
vinden nu plaats in het café D’r Klinge aan het 
Pancratiusplein. Nog niet zo zeer voor deze 
activiteiten is een verenigingslokaal van 
belang, maar meer voor het opslaan van 
allerlei voorwerpen die ter beschikking worden 
gesteld. Daarbij wordt ook gedacht aan een 
kleine leeszaal om deze gegevens te 
raadplegen. Inmiddels heeft devereniging ook 
een computer zodat deze gegevens kunnen 
worden ontsloten door een database. Het 
bestuur is bij het opstellen van dit jaarverslag 
bezig met afrondende gesprekken.  
 
De meeste activiteiten van de vereniging vinden in 
de verschillende werkgroepen plaats. De leden 
kennen dan ook alleen de leden van de 
werkgroep. In de loop van het jaar werd de roep 
om een verenigingsbrede activiteit duidelijk. Op 
woensdag 27 november organiseerde het bestuur 
een ledenavond. Als opening werd de film 
“Heerlen Vroeger” van Herman Haenen getoond.  
 
Daarna was er tijd voor een gezellig samenzijn 
om ook andere leden te leren kennen.  
 
Voor het bestuur is een eerste verenigingsjaar 
een bewogen jaar. Vooral het overlijden op 11 
november van Wilfried Jongen, de secretaris, 
trof de bestuursleden bijzonder. Als 



enthousiast bestuurslid, maar ook kartrekker 
van de werkroep Film en Video, was hij van 
onschatbare waarde. Zijn hobby het bouwen 
van een modelspoorweg, kwam goed van pas 
bij het maken van de maquette van het Vlot. 
Als zo iemand plotseling wegvalt dan laat dit 
wel enorme leegte achter.  
 
Een project dat zo goed als alleen door één 
persoon werd gedragen is de kalender. Jan 
Teunissen die enige ervaring in het uitgeven 
van publicaties heeft, is de ontwerper van de 
kalender en mede de persoon die gezorgd 
heeft dat deze gedrukt werd. Het werd mede 
mogelijk gemaakt door de subsidie van de 
stichting Bewonersraad Heerlen Centrum. Ook 
bij het aan de man brengen van “zijn” kalender 
was hij de drijvende kracht, want uiteindelijk 
werden er bijna 1000 exemplaren verkocht. 
Bijkomend gevolg is dat Jan Teunissen als 
penningmeester met deze kalender de 
verenigingskas behoorlijk heeft kunnen 
spekken.  
 
Aanvankelijk zag het er dan ook naar uit dat de 
enige inkomstenpost op de begroting, de 
contributie van de leden zou zijn. De aanvraag 
van een startsubsidie bij de gemeente Heerlen 
werd afgewezen. De contributie is in de 
oprichtingsvergadering vastgesteld op een 
bedrag van € 12,00 per jaar. Met dit geringe 
budget moet je als penningmeester spaarzaam 
zijn, vandaar dat de aanvulling via de verkoop 
van kalenders welkom is.  
 
Door het overlijden van Wilfried Jongen nam 
Leo Franck de functie van secretaris over. Het 
aantal bestuursleden van vier kwam door dit 
overlijden nog meer onder druk te staan. 
Gedurende het jaar heeft het bestuur naar 
aanvulling gezocht en deze is inmiddels ook 
gevonden. Tijdens de jaarvergadering zullen 
de kandidaat-bestuursleden worden 
voorgesteld. 
 

Afsluitend kunnen wij stellen dat er een 
vereniging is ontstaan die bestaat uit 
enthousiaste en ook enkele gepassioneerde 
leden, die allen de interesse voor het verleden 
van hun leefomgeving gemeen hebben. In 
sommige gevallen leidt dit enthousiasme en 
deze passie ook tot historisch onderzoek en 
het vastleggen van deze gegevens voor het 
nageslacht.  
 
 
Heerlen, januari 2008 
Leo Franck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dit pand is afgebroken, welke pand is er 
voor in de plaats gekomen en waar in 
Heerlen was dat ??? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ledenlijst  2007     Bijgewerkt t/m/ 31-1-2008     

Dhr. Th. Arets Burg. Van Rooystraat 25 6417 XJ Heerlen 045 571 42 30 

Dhr. J. Augenbroe L.v. Hovell t. Westerflier 27 6411 EW Heerlen 045 571 38 16 

Dhr. J. Bardoul Welterlaan 29,  6417 CG Heerlen 045 574 02 13 

Dhr. M. Beer Pieter Nuytsstraat 157 6413 TX Heerlen 045 785 00 98 

Dhr. J Bock H. v.Rodenbroeckstraat 21 6413 AM Heerlen 045 772 07 21 

Dhr. R. Braad Koraalerf 68 6413 LX Heerlen 045 560 45 82 

Dhr. B. Braeken Regentessestraat 4 6414 NM Heerlen 045 542 68 96  

Dhr. Th Boumans De Berenkuil Parklaan 6 6371 CR Landgraaf 045 531 16 38 

Dhr. H.Claassens Dr. Goossenstraat 2 6419 CE Heerlen 045 571 38 91 

Dhr. A. Derks Heuvelweg 18 6415 XZ Heerlen 045 572 65 87 

Dhr. J. Dodijewaerd Pieterstraat 16 6372 AS Landgraaf  045 531 30 97 

Dhr. L Franck Willemstraat 66 6412 AT Heerlen 045 572 20 60 

Dhr. Harrie Freijser Bongaertslaan 17 6416 EX Heerlen 045 571 14 05 

Dhr. L. Gerards Geleenstraat 128 6411 HW Heerlen. 045 571 11 81 

Mevr.  R. Haas Stins Doctor Goossenstraat 44 6419 CE Heerlen 045 571 50 42 

Dhr. P. Haas De Kommert 67, 6419 GB Heerlen 045 571 27 31 

Mevr. M. Hick Ramaekers Kortstraat 10 6411 GA Heerlen 045 571 91 40  

Dhr. F. Hinz Groene Boord 1 6411 GE Heerlen 045 571 32 64 

Dhr. A.J. Hoenen Kampstraat 3b 6413 EA Heerlen 045 521 14 73 

Dhr. J. Jamar K.L.M.straat 7 6417 AW Heerlen 045 541 94 18  

Mevr. M. J.  Jongen Valkenburgerweg 8,  6411 BN Heerlen 045 571 08 36 

Dhr. J. Koelman Ln v Hövell+Westerflier 36 6411 EZ Heerlen 045 571 02 42 

Dhr. & Mw.J. Koudijs Deken Nicolayestraat 3 6411 CL Heerlen 045 57138 20 

Dhr. H.J. Kuijpers Peter Schunckstraat 252 6418 XH Heerlen 045 541 56 28 

Dhr. H. Laarhoven Geleenstraat 70 6411 HT Heerlen 06 29 368 389 

Dhr. C. Leenaers De Lirp 18 6419 EW Heerlen 045 571 12 89 

Dhr. Roel Leers Voskuilenweg 20 6416 AK Heerlen 045 571 54 77 

Dhr. J. van Leeuwen St.Pietershof   28 6411 KG Heerlen 0626 868 204 

Dhr. L. Lichtenberg Koraaldijk 133 4706 KE Roosedaal 0165 54 10 10 

Mevr. L. Loffeld Ds Jongeneelstraat 24 6411 EV Heerlen 045 541 48 07 

Dhr. R. Meyer LTM-weg 31 6412 BP Heerlen 06 28 647 295 

Dhr. K. van  Nuys Bospad 10 6416 BX Heerlen 045 571 25 11 

Dhr. J. Quaedvlieg Herfststraat 6 6411 GH Heerlen 045 579 07 42  

Dhr. J.Quanjel Uilenstraat 14c 6411 BX Heerlen 045 571 69 36 

Mevr  M.Quanjel Pancratiusstraat  6411 KC Heerlen 045 571 15 34 

Dhr. J. Rademacher Slot Blijenbeeklaan 5 6432 JL Hoensbroek 045 521 68 88 

Dhr. M. Ramaekers Akerstraat 18,  6411 AH Heerlen 045 571 88 08 

Dhr. W.Ramaekers Dr. Beckerstr. 51  6191 DB Beek  046 437 35 18 

Dhr. F. Ramaekers Benzenraderweg 268 6417 SZ Heerlen 045 541 72 38 

Dhr. S. Ritzen Akerstraat 50 B 6411 HB Heerlen 045 579 09 24  

Dhr. L Ritzen Molenwei 103 6412 WB Heerlen 045 541 88 19 

Dhr.  W. Ritzen Kemmerlingstraat 13 6417 XT Heerlen 045 571 87 82 

Mevrouw A. van Roosmalen  Oude Kerkstraat 12 6412 XG Heerlen 06 165 13 53 

Mevr.  A. de Rooy Albert Neuhuijsstraat 7 3583 SP Utrecht  

Dhr. J. Schiffers Voskuilenweg 69,  6416 AH Heerlen       045 571 60 23 

Dhr.  P. Telgenkamp Heuvelweg 22 6415 XZ Heerlen 045 572 21 55 

Dhr. J. Teunissen Burg. De Hesselleplein 29,  6411 CH Heerlen  045 571 28 55 

Dhr..H.M.W. Trienekens Mariabad 48 6411 MB Heerlen 045 571 01 05 

Dhr. J. Vaessen de Kommert 69 6419 GB Heerlen 045 571 30 41 

Dhr. P. Vijgen Eikenderweg 95 6411 VJ Heerlem 045574 11 65 

Dhr. E. Vogels Bautscherweg 123 6418 EL Heerlen 045 542 41 36 

Dhr. S. Vaessen Pijnsweg 10 5712440 6416 CL Heerlen 045 571 53 71 

Dhr. Walenciak Hamerstraat 41 A  6411 CF Heerlen 045 571 46 74 
 Mevr. M.L.Scheijmans-Ritzen                     Stationsstraat 24a                        6411 NJ Heerlen                   045 571 04 98 
 


