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Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken

CONVOCAAT
LGOG Sectie Monumenten
Dhr. J.S.M. Pijpers, Secretaris
T. 077-354.97.65
E. pijpershans@hotmail.com

Activiteit:

Excursie naar Tegelen en Steyl i.s.m. de Sectie Genealogie

Wanneer: Op zaterdag 18 oktober 2014
Locatie:

Tegelen en Steyl

Thema van de excursie:
Ochtend: De Tegelse ondernemersfamilies Houba, Krambrucher en Beurskens én hun
laatachttiende-eeuwse woningen/bedrijfspanden; het Kranenbreukershuis en huis De Gouden Berg.
De excursie is in samenwerking met de Sectie Genealogie van het LGOG.
Middag: Het kloosterdorp Steyl en de verborgen schatten die het herbergt.
Tijdens deze excursie brengen we een bezoek aan de volgende locaties:
1. Het 18e-eeuwse Kranenbreukershuis in Tegelen, dat onlangs gerestaureerd is.
2. Het 18e-eeuwse huis De Gouden Berg in Tegelen, dat op korte termijn gerestaureerd zal worden.
3. Het kloosterdorp Steyl, met o.a. een bezoek aan de Bovenkerk St. Michael, de kloostertuinen en het ketelhuis.
Vervoer:
Bij deze excursie zorgen de deelnemers voor eigen vervoer. De excursielocaties bevinden zich in het centrum van
Tegelen en in het kloosterdorp Steyl.
Trein:
De eerste locatie is te voet bereikbaar vanaf het NS-station Tegelen, circa 10 minuten lopen. Vanaf
daar kan men met andere deelnemers meerijden naar Steyl. Graag bij uw aanmelding aangeven
indien u hiervan gebruik wilt maken.
Parkeren:
Tegelen: Parkeerterrein Bongerstraat (achter de kerk, ca. 3 minuten lopen naar de St.
Martinusstraat) of op Plein 1817 aan de Grote Straat, op ca. 10 minuten lopen. Beide zijn gratis.
Steyl: parkeren aan de St. Michaelstraat (Missiehuis) of de Maashoek, beide liggen op 1 minuut
lopen van de lunchlocatie, de Jochumhof.
Programma:
9:30u: Ontvangst met koffie/thee en cake in Kefee Sintermerte, St.Martinusstraat 1-3 in Tegelen
10.00u: welkomstwoord door de voorzitter van de Sectie Monumenten, dhr. Peter Lambriex.
10.10u: lezing door dhr. Roy Denessen (gemeente Venlo) over de ontwikkeling van Tegelen in de late 18e en
vroege 19e eeuw.
10.30u: lezing door dhr. Arno Coopmans, vice-voorzitter van de sectie Genealogie, over de families Houba,
Krambrucher en Beurskens en de presentatie van een speciale uitgave van het Limburgs Tijdschrift voor
Genealogie over het genealogisch onderzoek naar deze families.
10.50u: lezing door architect Joep Selen over de restauratie van het Kranenbreukershuis en huis De Gouden Berg.
11.15u: bezoek aan beide panden in twee groepen.
12.30u: vertrek naar de Jochumhof, Maashoek 2 te Steyl, vervoer individueel per auto.
12.45u: lunch in de Jochumhof.
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13.30u: inleiding over de historische ontwikkeling van Steyl door Roy Denessen.
14.00u: start rondleidingen door Steyl in twee groepen, bezichtiging van de Bovenkerk St. Michaël, het ketelhuis
en de kloostertuinen
16.00u: afsluitende koffie/thee en vlaai in de Jochumhof te Steyl

Toelichting ochtendprogramma:

Ondernemersfamilies in achttiende- en negentiende-eeuws Tegelen
De families Houba en Krambrucher en Beurskens
Afkomstig van het ten zuidwesten van Luik gelegen Maasdorp Flémalle, vestigde de familie Houba zich rond 1730
in Blerick in het veerhuis annex boerderij, mouterij en brouwerij “De Staay”. Zoon Paulus Houba en zijn vrouw
Wendelina Cruysbergh bouwden in 1767 in Tegelen een herberg annex brouwerij. Dit markante gebouw (dat later
het Kranenbreukershuis is gaan heten) werd in 1820 verkocht aan een verwant familielid Schlieker die hier nog
negen jaren brouwer was. Het pand werd toen aan de uit Duitsland afkomstige familie Krambrucher verkocht.
Godefridus Kranenbruckers en dochter Anna Maria Agnes (gehuwd met Johannes Theodorus Gitmans) hebben
toen dit pand tot 1877 als pottenbakkerij gebruikt.
De familie Beurskens gaf van 1877 tot 1949 de derde bestemming aan dit gebouw, als fabriek voor tabak en
tabakswaren. Allereerst was Joachim Hubert en vervolgens zijn zoon Sjeng als tabaksfabrikant actief.
De kleinzonen Joachim en Hendrik emigreerden en bij het overlijden van Sjeng in 1949 stopten de bedrijfsactiviteiten in het Kranenbreukershuis.

Het Kranenbreukershuis

Huis de Gouden Berg

Het Kranenbreukershuis en Huis de Gouden Berg
Zowel het Kranenbreukershuis als huis De Gouden Berg werden eind achttiende eeuw gebouwd als woonhuis met
brouwerij, door leden van de familie Houba. Het Kranenbreukershuis kwam in 1829 in handen van de familie
Krambrucher en ging daarna tot 1877 als pottenbakkerij dienen. Vanaf 1877 tot 1949 was het Kranenbreukershuis
in gebruik door de tabaks- en sigarenfabrikanten van de familie Beurskens.
De bedrijfsruimte van de Gouden Berg diende achtereenvolgens als brouwerij en branderij, stijfselfabriek en
handel in koloniale waren. Beide complexen waren ooit woning en bedrijfsruimten van invloedrijke Tegelse
ondernemers en kenden verschillende uitbreidingen en wijzigingen, afhankelijk van wijzigingen in
bedrijfsvoering. Het Kranenbreukershuis verkeerde eind twintigste eeuw in een deplorabele staat, maar is gered
door Vereniging Hendrick de Keyser, die het complex aankocht en liet restaureren. Momenteel zijn er
appartementen in gevestigd. Het woonhuis van De Gouden Berg wordt tot op heden bewoond, maar het
bijbehorende bedrijfsgebouw verkeert in een slechte technische staat. Ook dit complex staat op de nominatie om
gerestaureerd te worden. Tijdens de excursie krijgen we een toelichting op de gang van zaken bij de restauratie en
herbestemming van deze twee bijzondere Tegelse panden.
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Toelichting middagprogramma

Het kloosterdorp Steyl
Naast Tegelen ligt het dorpje Steyl, dat aanvankelijk een bescheiden veerdorp was, maar door de komst van Duitse
kloostergemeenschappen eind negentiende eeuw veranderde in een waar ‘kloosterdorp’. In de dorpskern is nog de
oudere wegenstructuur herkenbaar. De bestaande kleinschalige bebouwing werd na de komst van de kloosterorden,
onder leiding van Pater Arnoldus Janssen, stukje bij beetje vervangen door rijzige kloostercomplexen. Opvallend
zijn de fraaie groenstructuren, zoals die van de botanische tuin die door de paters werd aangelegd (nu de
Jochumhof) en die van de kloostertuinen met begraafplaats en devotiegrotten. Voorafgaand aan de rondleiding
krijgen we een inleiding over de ruimtelijke ontwikkeling van Steyl en daarna zullen we een bezoek brengen aan
de Bovenkerk van het missiehuis St. Michaël, het voormalige ketelhuis en de kloostertuinen en botanische tuin.

Het kloosterdorp in volle ontwikkeling, ca.1890

De fraai aangelegde kloostertuinen

Contactpersonen tijdens de excursie:
1.
2.
3.
4.

dhr. P. (Peter) Lambriex
dhr. W. (Wiel) Jenniskens
mw. B. (Birgit) Dukers
mw. M. (Marieke) Gerrits

voorzitter
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

tel. nr. 06 – 53.68.19.81
tel. nr. 06 – 53.61.27.72
tel. nr. 06 – 55.18.37.04
tel. nr. 06 – 45.82.27.57
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Deelnameformulier
Excursie naar Tegelen en Steyl – ondernemersfamilies in Tegelen en het kloosterdorp Steyl

op zaterdag 18 oktober 2014
U kunt zich uiterlijk tot zaterdag 4 oktober aanmelden op de volgende twee manieren:
a) Per e-mail bij de penningmeester van de sectie: w.jenniskens1@hetnet.nl, met vermelding van:

Lid Sectie Monumenten ja/nee
……………………………………………..
Lid Sectie Genealogie ja/nee
……………………………………………..
Naam (lid Sectie Monumenten):
.....................................................................
Adres, postcode en woonplaats:
……………………………………………..
Telefoonnummer (of GSM):
.....................................................................
Naam van het ingeschreven gezinslid: ….................................................................
Naam/namen van eventuele introducé(s): …………………………………………..
..…………………………….….................................................................................
Wil wel/niet gebruik maken van vervoer Tegelen – Steyl vv……………………….
of:
b) Schriftelijk door dit formulier volledig ingevuld in te zenden naar:
Dhr. W. Jenniskens
Ganzenkampstraat 2
5871 CK Broekhuizenvorst.
Tegelijk met uw aanmelding vragen wij u de kosten à € 40,00 te voldoen op het IBAN-nummer
NL 31 INGB 0007 354 293 ten name van LGOG-Sectie Monumenten te Broekhuizenvorst. Van
introducés (dus géén lid van de sectie Monumenten of de sectie Genealogie) vragen wij een bijdrage van
€ 45,00.
N.B.: Als inschrijving geldt uw betaling + verstrekking van ALLE hierboven gevraagde gegevens

Bezoekt u eens onze (in opbouw zijnde) nieuwe WEBSITE met de laatste
gegevens, actualiteiten, veel interessante tips en verschillende weblinks.

www.lgog.nl / monumenten.
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