December 2008
Aan de inwoners van Koningsbosch
Dit Memoryspel wordt u aangeboden ter gelegenheid van het realiseren van OnsDorpsWeb.
In dit spel treft u 64 kaartjes aan met 32 verschillende afbeeldingen die karakteristiek zijn
voor “de Boesj.”
Spelregels: Schud alle kaartjes goed door elkaar en leg ze met het logo naar boven op
tafel. Bepaal wie mag beginnen. Die neemt twee kaartjes. Als hij twee dezelfde trekt, dan
mag hij ze houden en nog een keer twee kaartjes nemen. Zijn het geen twee dezelfde,
dan is de beurt aan de speler naast hem enz. Wie op het einde de meeste kaartjes heeft,
is gewonnen.
Veel speelplezier!!
Hieronder een kleine toelichting over de afbeeldingen:
• 1. Aan de oude school.
Dit was het eerste schoolgebouw van Koningsbosch gelegen aan de Prinsenbaan Noord.
• 2. Aan Reijans, ook wel aan Geelke genoemd.
Dit zijn de laatste huizen aan de Molenweg, richting Havert Dld. Hier woonden vroeger
diverse families met de naam Reijans en ook een familie Geilen.

• 3 Aan ’t Houbeke.
Gelegen aan de kruising Prinsenbaan Zuid – Koestraat – Dr.Felsweg. De familie Houben
heeft jarenlang dit pand bewoond. Tot 1972 was hier een BP-tankstation gevestigd.
• 4. Aan Theulke.
Dit is het laatste huis aan de Kapelaan Verdonschotstraat, waar de familie Tholen heeft
gewoond.

• 5. Basisschool ’t Keuningshöfke.
In Januari 1987 in gebruik genomen.

• 6. Calma.
Dependance van de praktijk van huisarts R.Korthals.
Hier kan men terecht voor diverse therapieën en onderzoeken. Van 1968 tot eind 2002 was
hier de Rabobank gevestigd.
• 7. Carnavalsmonument.
Te zien op de hoek Op de Driessen-Koningsplein,
gemaakt in 2001 door Dré Stoffels, naar een ontwerp van Math Cuypers.

• 8. Kapel kerkhof.
Gebouwd door Mathias Dijcks in 1958 in opdracht van de familie L.Niessen-Houben ter ere
van de H.Antonius van Padua, uit dankbaarheid voor het behoud tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

• 9. Kapel Spaanshuisken - Sjpaanshuske, of “op de Boom”.
Deze Mariakapel werd gebouwd in 1859.
In 1976 -1977 gerenoveerd door de inwoners van Spaanshuisken.

• 10. Kapelke Molenweg.
Mariakapel, gebouwd in de 19e eeuw door Frans Nicolaas Hoffmanns. Deze kapel wordt ook
wel “Kapel der genezingen” genoemd, omdat hier op voorspraak van Onze Lieve Vrouw van
Altijddurende Bijstand, in vroeger jaren bijzondere genezingen hebben plaatsgevonden.
Men hield dan 9-daagse bidtochten (novenen) voor ernstige zieken.
• 11. Kapelke Pastoorsweg.
Gebouwd door Antoon van Pol, in opdracht van de familie Geilen-Peeters voordat zij in 1953
naar Canada emigreerden.

• 12. Klooster.
Op 27-06-1873 werd de eerste steen gelegd, in de herfst van 1874 werd het klooster in
gebruik genomen.
De architect was Johannes Kayser uit Venlo, leerling van de bekende architect J.Cuijpers.
Van 1879 tot 1982 heeft het klooster een internaat gehad. In 1995 vertrokken
de laatste zusters naar Sittard.

• 13. Kloostermuur.
Deze muur aan de Prinsenbaan-Noord, is een bekend “gezicht” in Koningsbosch.

• 14. Koningsbosch – De Boesj.
In januari 2008 telde de Boesj 1.696 inwoners.

• 15. Monument molensteen.
In juli 2008 aan Koningsbosch geschonken door Richard van Kruchten. De molen werd in
1895 door de heren Dahlmans en Bodens vanuit België naar Koningsbosch gehaald en in
1917 verkocht aan J. van Kruchten, (’t Mölderke). Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de
molen zoveel schade opgelopen, dat ze niet meer hersteld kon worden en in 1953 is
afgebroken.
• 16. ’t Mölkske.
Deze is gelegen aan de Kapl.Verdonschotstraat. Hier was in vroeger jaren de “molkerij”
gevestigd, waar de veehouders de melk afleverden.

• 17. Noodklok.
In 1944 door Theo Stoffels, die werkzaam was in de staatsmijn Maurits, van een stalen
pijpleiding gemaakt, nadat de Duitsers de klokken uit de toren van de kerk hadden ontvreemd.
Piet Weijgertse maakte het volgende gedicht bij de klok:
Het SBB was mijn geboorteplaats;
In Koningsbosch weerklonk mijn stem het laatst;
In tijd van tyrannie heb ik mijn plicht gedaan;
En de gelovigen geroepen om naar de kerk te gaan;
Dat de tijd van vrede moog wederkeren;
En de klokken blijven klinken voor hun God en Here;
Hiermede heb ik mijn plicht volbracht;
En houd ik hier de wacht.

• 18. Oorlogsmonument.
Eind 1948 werd dit monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog op het kerkhof geplaatst. Dankzij vrijwillige bijdragen van de inwoners van
Koningsbosch kon dit gerealiseerd worden.

• 19. Oos Heem en J.O.K.
Deze vroegere “meisjesschool” (later “gemengde school”) is momenteel een multi-functioneel
gebouw, met o.a. Peuterspeelzaal, Scouting en Biblionova met een TPG steunpunt. In de
rechtervleugel is de jongerenvereniging J.O.K. (Soap) gehuisvest. Achter dit gebouw hebben
de schietvereniging en de tennisvereniging hun onderkomen.
• 20. Op de Popelaer.
Dit is het laatste gedeelte van de Koestraat richting Molenweg.
Vroeger stonden hier populieren, vandaar de naam.

• 21. Parochiekerk.
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.
Met de bouw van de kerk werd gestart in 1926, aannemer was Dhr. van Pol, architect was dhr.
Stuyt uit Den-Haag. De parochiekerk werd begin mei 1927 in gebruik genomen en in mei
1928 door de bisschop van Roermond officieel ingezegend.
• 22. Pastorie “’t Sjepershoes”.
Gebouwd in 1866, tegelijk met de eerste “echte” kerk
in Koningsbosch, het latere patronaat. De naam “’t Sjepershoes” staat voor “huis van de
herder”; een pastoor noemt men wel de herder van de gelovigen. Het patronaat is in 1992
afgebroken.
• 23. Poort kerkhof.
Op deze poort staat de tekst “Poort naar het leven”.
“Wie voor de laatste keer door deze poort gaat, treedt het ware leven binnen”.

• 24. Prinsenhof.
Seniorencomplex aan de Kerkstraat op de plaats waar de jongensschool heeft gestaan,
gebouwd in 2001.

• 25. Rotonde. Aangelegd in 2000

• 26. Skyline, de twee torens van Koningsbosch.
Deze twee gebouwen, de kerk en het klooster, bepalen anno 2008 met hun twee torens, het
“gezicht” van Koningsbosch.
• 27. Spaanshuisken – Sjpaanshuske,
in de volksmond “Op de Boom” genoemd.
In de tijd van de Spaanse overheersing stond hier een huis voor de boswachter, die toezicht
hield op de bossen van de Spaanse koning (Koningsbosch). Naderhand zijn daar nog enige
huizen bijgekomen, waardoor het sinds 1770 bekend stond als “Spaanse huisjes”. In
1887 stonden er 12 huizen. In 1959, 15 huizen met 90 inwoners.
Anno 2008 staan er 18 huizen. “Op de Boom” komt aan zijn naam door een grote lindeboom
die er heeft gestaan. Het verhaal gaat dat deze boom een grote holte in de stam had waarin
men kon staan. Toen de boom geveld werd, heeft de stam, die er nog jaren heeft gelegen,
dienst gedaan als ontmoetingsplek.

• 28. Swaentjeshof.
Kortweg “de hoaf” genoemd; gelegen aan de Prinsenbaan-Noord, een van de oudste huizen
van Koningsbosch.
In de schuur van dit gebouw op huisnummer 111, werden door de eerste pastoor van
Koningsbosch: Kelleners, van 1862 tot 1866 H.missen opgedragen bij gebrek aan een echt
kerkgebouw.

• 29. Tenniscomplex.
De plaatselijke tennisvereniging, opgericht in 1988, heeft in april 2008 dit nieuwe complex in
gebruik genomen.

• 30. Voetbalcomplex Conventus ’03
Gelegen aan de Blauwesteenweg, nabij de Vogelsang.
In 2003 zijn de voetbalvereniging van Koningsbosch (Juliana K.) en Maria-Hoop (M.H.D.)
gefuseerd onder de naam Conventus ‘03.

• 31. Voormalig Groene Kruisgebouw.
(de latere Thuiszorg Midden Limburg). Gelegen aan de Kerkstraat, de eerste steen is gelegd in
1959 door pastoor de Winter.

• 32. Voormalige Boerenbond.
Gelegen aan de Kerkstraat.
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