
Maasmechelen – Eisden 

 
Uit Erfgoedplus 

 
Kermisattractie: Botsauto's van de familie Drutti. 
Foto: De koersauto's, Tina Drutti, 2017-11-07 

  

Titel 
Kermisattractie. Botsauto's van de familie Drutti. 

Object 
zwart-wit foto's  

Inventarisnummer 
219 0001 

Collectie 
Collectie van het woonwagenbewonerserfgoed, Limburg 

  

Beschrijving 
Scan van een zwart-wit fotoafdruk. 

Opname van een kermisattractie met "koersauto's" (botsauto of autoscooter) van de familie Drutti. 

De kermis op de Pauwengraaf (Eisden, Maasmechelen) werd traditioneel op Beloken Pasen (eerste zondag na 

Pasen) gehouden. De attracties werden in de straat zelf opgesteld. 

Afgebeelde plaats 
Pauwengraaf (Eisden) (straten)  

Locatie 
Privaat  
 

 

Processie Eisden-Tuinwijk  

Foto: Processie, Stichting Erfgoed Eisden, 2015  

   
  

Titel  
Processie Eisden-Tuinwijk  

Object  
zwart-wit afdrukken   

Inventarisnummer  
24479  

Ander nummer  
Oud nummer: R 130-12  

Collectie  
Archief- en Documentatiecentrum Stichting Erfgoed Eisden  

   

Beschrijving  
Zwart-Wit afdruk op fotografisch papier. De fotoafdruk neemt niet het gehele papier in beslag. Een smalle witte 

rand loopt rondom de afbeelding.  

Tweede processie van Eisden-Tuinwijk. De groep van de Heilige Theresia van Lisieux.De 2 jongetjes met 

hoofddeksel op de voorgrond zijn André Vandewal (links) en Renaers of Bertinato (rechts). De foto die genomen 

werd op de hoek van de Natiënlaan (toen : Koning Albertlaan) en de Lucien Schalenborghlaan, zou genomen zijn 

in de jaren '60.  

Tweede processie : deze processie trok door de Eisdense straten ter gelegenheid van Cité-kermis (de tweede 

zondag van juli), vertrok aan de Sint-Barbarakerk om via de huidige Natiënlaan (toen : Koning Albertlaan), de 

Lucien Schalenborghlaan, de Elisabethlaan en de Kastanjelaan terug aan te komen aan de kerk. Langs deze route 

http://vocab.getty.edu/aat/300128347
http://data.erfgoedplus.be/place/172458#id
http://data.erfgoedplus.be/place/202807#id
http://vocab.getty.edu/aat/300128349


waren 2 rustaltaren opgesteld : aan het kruispunt van de Lucien Schalenborghlaan-Elisabethlaan (bij driewoonst; 

waarvan één gedeelte bewoond werd door organist René Peeters) en aan de ingangsdeur van het 

klooster. Rustaltaar : plaats waar een altaar opgesteld was en waar de stoet halt hield : het koor zong en de 

deelnemers werden gezegend met het sakrament dat de priester in de monstrans meedroeg.  

Afgebeelde plaats  
Kerk Sint-Barbara (Tuinwijk Eisden-Mijn) (kerkpleinen)   

Materiaal  
fotopapier  

Bewaringstoestand  
goed (2015)  

Volledigheid  
volledig (2015)  

Locatie  
Cultuurcentrum Maasmechelen   
  
 

Foto’s Stichting Erfgoed Eisden: 

 

http://www.pcce.be/egb/place#crab.hnid.464900
http://data.erfgoedplus.be/place/e5b6728f-3806-4d2f-9a7a-155f59f610be#id


   

 

 



     

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Kermiskoersen 1934 - 1936 

   

 

 

 



 

 

 

Meirisonne 1947 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

 



         Vliegerkes 1947 

    



 

 

  



Kermis-auto’s 1956 

        

 

 

  



Ballonwedstrijd Patro-stadion 

 

 



 

 

  



Boogschieten op de kermis 

     

Ringsteken 

   

  



Koordtrekken 

 

 



De ijskar              Kermisopstellen     

  

            



Oude mannekes op de kermis 

 

De allerkleinsten op de kermis in 1952 

 

  



Draaimolen 1952 

                

 

  



1956 

    

    

 

 

  



Op zijn kermisbest 

              

Kermisvlaaien                           De Maagd Maria van de foorreizigers 

     



Maasmechelen - Vucht 

 

Kermis in Vucht.        (Vochte 25, p. 38) - juni 1985 

Door een louter toeval hebben we in bruikleen gekregen een foto van Vucht kermis in 1913 die waarschijnlijk 

niemand meer bezit. 

De carrousel van Janke Diels stond opgesteld aan de Linj tegen de schuur van Maan Gorissen aan. Het 

witgekalkte huis is het café van Maan en erachter ligt het huis van Nicolaes Op 't Broek (zie ook pag. 5) 

Deze paardjesmolen werd niet elektrisch of op een andere mechanische manier aangedreven. Neen, boven 

onder de kap was een cirkelvormige loopplank gemonteerd waarin een aantal Vuchtse bengels plaats 

genomen hadden. Op een belslag van Janke Diels begonnen de knapen over deze plank te lopen een balkje 

voor zich uit stotend waar de onderliggende paardjesmolen aan vast zat. Na een aantal toeren klonk een 

tweede bel slag en dan wipten de bengels op hogergenoemd balkje om op die manier gratis enkele ronden 

mee te kunnen maken (het ding had immers geen rem). 

Het gedragspatroon van de jongens was altijd hetzelfde. In de vroege namiddag werd het kermisgeld 

opgemaakt aan "Lukas slaan", dozen gooien of andere vermakelijkheden, wanneer het budget opgebruikt 

was, togen de jongens naar de molen van Janke Diels en vervingen op de manier zoals hierboven beschreven 

de knecht die tot dan dit draai- en duwwerk had verricht. Hij was vrij voor de rest van de dag. 

Als de avond viel werd door gebrek aan licht de attractie gesloten. De vrouw van Janke Diels die de godganse 

namiddag aan het orgel gedraaid had, legde zich te rusten, terwijl Janke met zijn knecht aan de reeks café's 

van Vucht begonnen. 

Immers toendertijd had het gezegde "Leven en laten leven" nog enige betekenis. 

 

 

  



Hoewel met moeite en met hulp van Harie Cardinaels hebben we nog een aantal kermisgangers kunnen 

identificeren. 

 

De rij dames met witte voorschoot aan de rechterkant zijn van rechts naar links: 

1. Maria Conings - Maria van Antoon, echtgenote van Tei Van den Heuvel 

2. Anna van Tieske -    enkele jaren nadien overleden 

3. Plien van Tieske -   echtgenote van P. Paredis 

4. Stien van Tieske -   echtgenote van Leo Lambrichts 

5. Fina van Kuubke -   echtgenote van Louis Stijnen (rijkswachter) 

6. Maria van Kleus -    echtgenote van Jan Conings (van Tieske) 

7. Jentrien van Manus 

8. Lena van Tieske -    ca. 40 jaar geleden overleden 

9. Lies van Kleus - echtgenote van Lei Conings 

10. Eén van de jongens ervoor is Lewie van Tieske 

Aan de linkerkant, te beginnen met de knaap met witte bef hebben we: 

1. Henri Vranken - (Harie van Bert van de stumpel) echtgenoot van Antje Vranken de vroedvrouw 

(tegenover het college) 

2. De vrouw van Vanlangenhoven, een kommies die in het huis van Leoke Penders woonde 

3. Iets verder naar rechts staat Nele van Nies Bonten in de Steegstraat met haar kinderen. 

4.  De man met bolhoed erachter is Janke Diels zelf. 

 

 

 

 


