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Koos als lid van de familie Remmen
Op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog mensen in Sint Tunnis die Koos Remmen
gekend hebben. Hij was geen burgemeester, notaris, dokter of onderwijzer maar hij
heeft wel een belangrijke rol gespeeld in het maatschappelijk leven in Sint Tunnis in
de periode van ongeveer 1910 tot kort na de Tweede Wereld Oorlog. Hij deed dat als
bestuurder in verenigingen die veelal te maken hadden met de agrarische sector,
maar ook bij, bijvoorbeeld, de harmonie of de middenstand. In dit verhaal probeer ik
een overzicht te geven van de bestuurlijke activiteiten van Koos Remmen.
Koos is een telg van het geslacht Remmen dat al aan het eind van de 18e eeuw in
Sint Tunnis woont. En de familie woont al meer dan twee eeuwen in het grote “huis
van Remmen” op de Breestraat. Martinus Remmen (1780-1871) was smid maar
verwierf in de loop van zijn betrekkelijk lange leven veel percelen. Hij leende ook aan
veel mensen uit de Sint Tunnis en omgeving relatief grote sommen geld. Die
bezittingen zijn van vader op zoon overgegaan en Koos was al op jonge leeftijd ook
vermogend. De vrouw van Koos was ook afkomstig uit een rijke familie. Koos was
een geziene figuur in het dorp St. Tunnis en heeft vele bestuurlijke taken gehad,
zowel in het dorp als meer landelijk.
De vader van Koos was Johannes Theodorus Remmen (1847-1926) en zijn moeder
was Gerardina Reijnen (1841-1915). Johannes Theodorus was oorspronkelijk
landbouwer en werd later in het bevolkingsregister aangeduid als
Gemeenteontvanger: hij was daardoor een ambtenaar en verantwoordelijk voor de
gemeentelijke belastingen.
Koos Remmen (Jacobus Johannes Gerardus Remmen; 1984-1961) zou je een
herenboer in Sint Tunnis kunnen noemen. Hij is op 9 september 1907 in Oss
getrouwd met Maria (Maria Anna Antonia) van Erp, geboren in 1883 in Oss en
overleden in 1969 in Sint Tunnis. Deze twee hadden elkaar leren kennen door
bemiddeling van Heeroom ofwel pastoor van Erp die in die tijd pastoor in Sint Tunnis
was.
Zij woonden in het familiehuis op de
Breestraat 39 (vroeger ook wel
aangeduid als Dorpsstraat en
daarvoor als Kerkhoek Wijk A). Dat
huis werd rond 1808 door de
schoonmoeder van smid Martinus,
Willemina Nielen, geschonken aan
Martinus en Jacomina Verhof, kort
na hun huwelijk, op voorwaarde dat
schoonmoeder een kamer zou
behouden in dat huis.
Hoogstwaarschijnlijk bestond het
huis toen uit wat nu een aanbouw
lijkt. Het grote huis is er waarschijnlijk
rond 1836 aangebouwd. Koos en Maria kregen 9 kinderen. Zoon Jan trad in de
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voetsporen van zijn vader, ondermeer waar het de bestuurlijke functies betrof. Twee
andere zoons, Rini en Sjef, kregen ook functies in de wereld van de zuivel.

Koos en Maria ten tijde van hun verloving

Het ontstaan van coöperaties
De vele bestuurlijke taken waren ook het gevolg van de ontwikkelingen in de lokale
landbouw. Boeren in Limburg en Brabant begrepen aan het begin van de 20e eeuw
dat het nodig was om meer samen te werken om de concurrentie met grotere
bedrijven in de meer vruchtbare delen van Nederland en België het hoofd te kunnen
bieden. Zo ontstonden coöperatieve verenigingen. Eerst een boerenbond maar
vanuit die algemene bond ontstonden weer bonden voor specifieke deelgebieden
zoals een bank, voor veehouderij of kippenfokkers. Lokale bonden werden een
onderdeel in meer regionale organisaties. Koos was een sleutelfiguur die in diverse
lokale en regionale organisaties als bestuurder functioneerde.
In dit verhaal probeer ik de bestuurlijke activiteiten van Koos beter in kaart te brengen
door gebruik te maken van berichten in het Boxmeers Weekblad. Regelmatig is hij
daarin beschreven als een goede voorzitter die ook goed kon spreken. Hij werd
daarin eigenlijk altijd aangeduide als Jac. Remmen, niet als Koos. Dat was wel de
naam die in Sint Tunnis werd gebruikt.
Boerenbond
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Zoals vermeld, begonnen boeren zich te verenigen in coöperaties. In Sint Tunnis is
de Boerenbond opgericht in 1906. Daar is verslag van gedaan in het
BoxmeersWeekblad. De geschiedenis van de Boerenbond is beschreven in een
verhaal van Tien Derks dat te vinden is op de website van de heemkundevereniging
Sint Tunnis in Oelbroeck: http://www.heemkundesinttunnis.nl/historie-verhalen.php
Daarin kan men het volgende lezen:
Aangaande de oprichting van een afdeling van de N.C.B. (Noord Brabantse
Christelijke Boerenbond) te St. Anthonis, kan ik het volgende mededelen: Een zestal
boeren namen zaterdag den 17 maart bij v.Tits het initiatief tot het oprichten enen
afdeling van de N.C.B. Ze zetten hun namen op papier en gingen ermee naar de
pastoor, om deze met hun plan bekend te maken en tevens hem uit te nodigen om
op 24 maart de eerste voorlopige vergadering te leiden, om dan definitief tot
oprichting over te gaan. Aldus is geschied.
En:
Het resultaat der vergadering was dat het voorlopige bestuur werd geconstitueerd als
volgt: Voorzitter: Corn.v. Sambeek, Secr. Penningm: Grad Dekkers,
Commissarissen: M. Hendriks, M. Peters en Th. Sweeren.
Verdere berichten uit de krant waren: in 1908 is de Eierbond opgericht en in 1909
was de oprichting van het Geitenfonds. In het historisch overzicht van de
Boerenbond bij het 75-jarig bestaan komt de naam van Koos niet voor. Koos was wel
vanaf de oprichting van De Eendracht bij het bestuur betrokken en hij was 21 jaar
voorzitter. In 1939 legde hij de voorzittershamer neer en werd door de directeur tot
erevoorzitter benoemd.
De bestuurlijke activiteiten van Koos Remmen worden geïllustreerd aan de hand van
krantenberichten uit het Boxmeers Weekblad. Ik heb ze gegroepeerd aan de hand de
organisaties waarbij hij betrokken was en aan het eind is een groep Varia. De
berichten zijn gekopieerd uit de digitale versies van het BW bij het BHIC. Bij het
kopiëren en plakken kunnen fouten ontstaan, extra spaties of verminking van letters.
Ik heb de teksten wel gecontroleerd maar er kunnen foutjes zijn blijven zitten; excuus
daarvoor.
De coöperatieve melkfabriek De Eendracht
De Melkfabriek De Eendracht is opgericht in 1908. Koos komt, als 27-jarige, in de
Raad van Toezicht en blijft dat gedurende 9 jaar. Daarna wordt hij voorzitter van het
bestuur. In 1933 wordt zijn 25-jarige betrokkenheid bij de Melkfabriek gevierd. Hij
was voorzitter van het feest comité ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van De
Eendracht.
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1933 - bestuur De Eendracht.
Achterste rij vlnr: Marten v.d. Oever (Oploo), Jan Peters (Samb. Hoek), Wim Peeters (St.
Anthonis), Tien Kempen (Ledeacker), Sjef v. Dommelen, Helm Jans-Rat (Oploo), Helm Bardoel,
bestuurslid ZNZ?
Voorste rij vlnr: Grad Baltussen, Herman Miedema, Jef Wintermans (voormalig
zuivelconsulent), Jac. Remmen (St. Anthonis), Sjef van Sambeek (St. Anthonis).

± 1945 - directeuren en voorzitters melkfabrieken bijeenkomst Zuid Nederlandse Zuivelbond
met Herman Miedema (achterste rij 3de van links), Koos Remmen
(voorste rij 3de van links) en Rini Remmen (achterste rij 11de van links).
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Koos wordt in 1917 tot voorzitter gekozen van het bestuur van De Eendracht.
Boxmeers weekblad, 1917-03-10; 2 1
De verschillende bonden van Coöp. Zuivelfabrieken — ook de Z. N. Z. — hebben
tegen deze lage prijzen ter bevoegder plaatse geprotesteerd. De menschen, die nog
meenen (en die zijn er!) dat onze zandboeren hoopen geld hebben verdiend en
thans ook nog met voordeel hun veehoudersbedrijf uitoefenen, zgn bijzonder slecht
op de hoogte. De schuldenlaat der fabriek is van f 37.700 (in den aanvang)
teruggebracht tot f 23 500 terwijl er plm. f. 6000 in reserve is. Moest deze fabriek
thans worden opgericht, dan zouden naar schatting de kosten van bouw en installatie
vrij zeker f 80 000 of meer bedragen; dat men vroeger (voor plm. 10 jaar) zoo
eensgezind heeft aangepakt, heeft dus — ook in vele andere opzichten — gelukkige
gevolgen gehad. Het toetreding geld voor de oude achterblijvers blijft f 14 — per koe:
zoons of dochters van dezen moeten eventueel f 10.— per koe betalen. De
vergadering werd voor het eerst geleid door den in December j.l. gekozen nieuwen
voorzitter, den heer Jac. Remmen; de nieuwe president voldeed best

Boxmeers weekblad, 1918-12-14; 1
Verleden Woensdag had in de zaal van den heer W. van Sambeek eene
ledenvergadering plaats van bovengenoemde vereeniging. De leden, vooral van
Oploo, waren goed opgekomen. De bestuursleden Jan Peeters en Jac. Remmen,
die aan beurt van aftreden waren, werden bij schriftelijke stemming met algemeene
stemmen herkozen. In den Raad van Commissarissen werd gekozen de heer Fr. van
Sambeek. Door voorzitter en directeur werden nog verschillende kwesties besproken
of aan de orde gesteld, o.a. werd met ernst gewezen op de te nemen maatregelen
bg eventueel uitbreken van mond en klauwzeer; aan de fabriek worden de
nevenproducten met zorg gepasteuriseerd. Ook over eene spoedige pensioneering
van het personeel wordt van gedachten gewisseld; daar het noodige cijfermateriaal
thans nog ontbreekt, zal thans de beslissing in daze verschoven worden tot de a.s.
Maart vergadering. Als eene belangrijke zaak werd ook nog besproken het eventueel
aansluiten bede.

Boxmeers weekblad, 1922-12-09; 2
St Anthonis. Ledenvergadering Stoomzuivelfabriek. Maandagavond had eene
algemeene vergadering plaats van de laden der Stoomzuivel en Melk „De
Eendracht", in de zaal van den heer W. v. Sambeek. De zaal was tot in de uiterste
hoeken bezet. Te circa half 7 opende de heer Jac. Remmen als voorzitter de
vergadering met den gebruikelijken groet, heette alle leden hartelijk welkom en sprak
Let op: de datum verme;lding bij het Boxmeers Weekblad is anders dan gebruikelijk: Jaar-MaandDag. Daarna pagina.
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nog een bijzonder woord van welkom aan den Weled. heer Tonkes Struijf,
zuivelconsulent, en den Weleerw. heer van Asseldonk, Rector van de Twist. De
geachte spreker hoopte dat deze vergadering, volgens gewoonte, wederom
aangenaam en zakelijk zoude verloopen, dat de leden met de lezing van den heer
Zuivelconsulent hun voordeel zouden doen en dat bestuur en leden het eens zouden
kunnen worden over de aansluiting van alle veehouders uit „De Twist". De notulen
der vorige vergadering werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Hierna
werd overgegaan tot stemming van twee nieuwe bestuursleden. De periodiek
aftredende leden Jan Peeters, Ledeacker, en Mart. Hoenselaar, St. Anthonis,
waarvan de laatste sedert de oprichting der fabriek bestuurslid was, wenschten
wegens hoogen ouderdom niet meer in aanmerking te komen. In hunne plaats
werden gekozen voor Ledeacker Mart. Kempen en voor St. Anthonis W. van Vorst.
De nieuwgekozen bestuursleden werden door den voorzitter gefeliciteerd en
verklaarden hunne benoeming te zullen aanvaarden. Hierna werd door den
Voorzitter 't woord verleend aan den Weled. heer Struijf, om voor de leden eene
lezing te houden over de melkbehandeling op de boerderij en het groote belang van
plaatselijke melkcursus sen. De gevierde spreker wist onze veehouders op een
leerzame, soms humoristische wijze te boeien met zijne wenken over de behandeling
der melk en der melkgereedschappen, over de verzorging en stalling der
melkbeesten en wees vooral op het groote belang der plaatselijke melkcursussen die
bij genoegzame deelname hier in de gemeente zullen gehouden worden. Daar
spreker glashelder wist aan te toonen, dat goede melkbehandeling de hoofdzaak
moet zijn op iedere veehouderij, lijdt het geen twijfel of vele boerenmeisjes en ook
jongens zullen zich opgeven om aan dezen cursus deel te nemen. De Voorzitter
dankte den heer Struijf voor diens nuttige en leerzame wenken en sprak de hoop uit,
dat de leden deze theoretische lessen in practijk zullen weten te brengen. Hierna
werd behandeld een circulaire van den Z. N. Z. betreffende regeling rechtstoestand
van den Directeur. Op dit conceptreglement werd door niemand aanmerking gemaakt
en aan het bestuur machtiging verleend, dit contract te teekenen. Volgens de agenda
kwam nu aan de beurt aansluiting van „de Twist". De voorzitter verleende het woord
aan den Weleerw. heer Rector dezer nieuwe parochie, die over deze toetreding
eenige woorden tot de vergadering te richten. Deze gewijde spreker hield een
treffende schoone rede over den christelijken geest, die er moet heerschen in eene
christelijke coöperatie, over de onderlinge liefde, de eensgezindheid en
toegevendheid, die alle leden van eene christelijke vereeniging moet bezielen en dat
niet altijd het financieele maar wel het moreele vooraan moet staan. De vergadering
gat door een daverend applaus blijk, dat ze volkomen instemde met deze hartelijke,
zeer treffende toespraak. Door de vergadering werd aan het bestuur machtiging
verleend, toetredingsgeld en verdere condities in overleg met het bestuur van de
Twist te regelen. Deze zaak is aldus in goede handen en zal dus wel spoedig tot
tevredenheid van alien terecht komen. De Voorzitter dankte den Zeereerw. Heer
Rector voor zijne schoone, hartelijke toespraak en hoopte ZijnEerw. nog meermalen
op deze vergadering te zien. Verder dankte hij nogmaals den heer Struijf voor zijne
aangename en nuttige wenken en ook de leden voor den aangenamen toon, die op
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deze vergadering wederom geheerscht had. Ten slotte bracht hij hulde en dank aan
de afgetreden bestuursleden en wensqhte beiden nog een langen, rustigen ouden
dag. De eminente voorzitter en sprekers van deze vergadering hebben alle eer van
hun werk. Het was een schoone bijeenkomst. —

Boxmeers weekblad, 1926-04-03; 1
ST. ANTHONIS EN LEDEACKER. Woensdag j.l. hield bovengenoemde vereeniging
eene gewone ledenvergadering in de zaal van den Heer Van Sambeek te Oploo. In
het kort kunnen wij hiervan het volgende vermelden: Het periodiek aftredend lid van
den Raad van Commissarissen, de heer W. Bardoel, werd met vrijwel algemeene
stemmen herkozen, terwijl het overleden lid van het bestuur (M. Bardoel) bij
schriftelijke stemming en herstemming werd opgevolgd door W. Jans Rat. De
voorzitter, de heer Jac. Remmen had vooral wijlen M. Bardoel met eenige
waardeerende woorden herdacht. Het punt rekening en verantwoording liep als
gewoon ook vlot van stapel; voor afschrijving en reservefondsversterking (dit fonds
was thans uitgeput) was ruim f.10.500 beschikbaar. Behoudens een enkele
uitzondering vond men algemeen goed het advies van het bestuur te volgen en
genoemd bedrag aldus te besteden. De Directeur moest het zachte verwijt in
ontvangst nemen, dat hij te veel geld over had; te veel — ook wat betreft geld —
geeft maar last. De directeur deelt verder een en ander mede over de uitbreiding van
de fabrieksgebouwen, den aankoop van nieuwe machinerieën en werktuigen en als
gevolg daarvan de vergrooting van den schulden last der fabriek en de uitputting van
het reservefonds. Uit het verdere verslag kan het volgende worden vermeld:
Verwerkt werden: 6.152.433 K.G. melk, gem. vetgehalte 3.21%; per 1 % werd f. 2.44
per 100K.G. melk uitbetaald; voor 1 K.G. boter was noodig ruim 26 ½ K.G. melk.
Ondanks de verbouwing enz. en hare hinderlijke gevolgen in het bedrijf, waren de
boterprijzen zeer bevredigend; ongeveer f. 2.34 per K.G., terwijl op de
boterkeuringen van den ZuidNederl., Zuivel bond het rangnummer no. 20 werd
behaald. Verder werd thans besloten — deze kwestie was in vorige vergaderingen
reeds meermalen besproken — om vanaf 15 Mei tot en met 28 Augustus a.s. op
Zaterdagen tweemaal melk te verwerken, eveneens op dagen voorafgaande aan
verplichte feest dagen; het nut van dezen maatregel werd door den directeur
uitvoerig uiteengezet. Zorgende leden nu maar nauwgezet voor zindelijke melk,
proper melkgereedschap, en flink koelen van de melk, vooral bij eenigszins warm
weder, dan zal het euvel „zure melk" weinig behoeven voor te komen. Thans volgt de
voordracht van den WelEd. heer P. Guinee, dierenarts te Boxmeer over „de normale
geboorte van het kalf". Genoemde heer wist de leden langen tijd aangenaam en
nuttig bezig te hou den; de behandelde stof, aangevuld en duidelijk gemaakt met
krijtteekeningen op het bord, was interessant en aldus bevattelijk. Het dankwoord
van den voorzitter, gesproken namens de leden, was zeer verdiend.
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Boxmeers weekblad, 1928-02-11; 2
ST. ANTHONIS. — Jaarvergadering Stoomzuivelfabriek. Woensdagavond te 6 uur
werd hier de al gemeene jaarvergadering gehouden der Coöp. Stoomzuivelfabriek
„De Eendracht" in het ruime Bondsgebouw dat tot in de uiterste hoeken gevuld was.
De voorzitter de heer Jac. Remmen opende de vergadering met den Chr. groet,
heette alle leden welkom, in het bijzonder de Geestelijke en Burgerlijke Overheid, die
als altijd belangstelling toonde bij eene voorname bijeenkomst en gaf vervolgens het
woord aan den heer Directeur der fabriek, den heer Miedema, voor het uit brengen
van het jaarverslag 1927. Aan dit verslag ontleenen wij het volgende: Het ledental
bedraagt 460, hebbende plm. 2250 koeien, waarvan werden aangevoerd 7.698.041
K.G. melk met een gemiddeld vetgehalte van 3.19" — 7.319.869 K.G. melk werd tot
boter verwerkt n.l. 271.280 K.G. boter met eene opbrengst van f. 553.377.07. Er
werd verkocht 378.172 liter melk, opbrengst f. 37.696.96; 244.482 liter ondermelk
voor f 6.195.88 en de spoeling bracht op f. 2.301.12. Aan de leden werd uitbetaald f.
514.569.89. Het onkostencijfer in totaal — inbegrepen rente en melk aanvoer, doch
zonder de afschrijvingen — bedraagt per 100 K.G. melk f. 0.77½ . Regelmatig werd
deelgenomen aan de boterkeuringen van den Zuivelbond; het diploma van den Z. N.
Z. werd behaald. Uit dit alles blijkt dat bestuur en directie in goede handen zijn, dat
onze Zuivelfabriek de grootste is van den geheelen Z. N. Z., nog steeds toeneemt en
waarschijnlijk nog dit jaar 8 millioen K.G. melk zal verwerken. Het is wel de moeite
waard de kolossale bloei dezer coöperatie eens even aan te stippen. Voor 20 jaren
met veel moeite en zorgen, met veel tegenwerking van anti fabriekers door een
voortvarend bestuur opgericht met een ledental van bijna 300 en melkaanvoer van
800 koeien, is deze fabriek in den loop der jaren aldus toegenomen. We herinneren
ons nog gaarne de uitmuntende adviezen van het tegenwoordig Kamerlid, den
WelEd.Gestr. heer Wintermans, destijds Rijkszuivelconsulent voor N.Br. die toen
reeds op het oog had de Peel met zijne tegenwoordige ontginningsboerderijen en
waarvan nog steeds uitbreiding te wachten is. Was men voor 20 jaren terug
eenigszins huiverig voor deze fabriek een kapitaal te besteden van ruim f. 37.000, bij
de flinke verbouwing en uitbreiding die twee jaar geleden noodzakelijk werd en plm.
f. 30.000 moest kosten, had geen enkel lid bezwaar of aanmerking, Alles te zamen
genomen moet dit tot vol doening strekken voor de kloeke oprichters, waarvan nog
enkelen in leven zijn; Wethouder Christiaans uit Oploo, de huidige ondervoorzitter, is
echter de eenige die vanaf de oprichting onafgebroken zit ting in het bestuur heeft
gehad, een 20 jarig jubileum dus. Aangezien in de Peel nog veel gronden liggen
uitmuntend geschikt voor boerderijen kan men veilig aannemen dat „de Eendracht"
bij haar 25-jarig jubileum een reuzenfabriek zal zijn, die met de grootste in den lande
kan wedijveren, een parel aan de kroon van Peelland en Land van Cuijk, getuigende
van den echten cooperatiegeest zijner eenvoudige bewoners.

Boxmeers weekblad, 1929-02-23; 2
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Vergadering. Donderdagavond werd in de zaal van den heer W. van Sambeek een
drukbezochte ledenvergadering gehouden van de Coöp. Stoomzuivelfabriek De
Eendracht" te St. Anthonis. Na opening door den voorzitter werden de gewone
werkzaamheden vlug afgewerkt. De secretaris bracht verslag uit van de
werkzaamheden over 't afgeloopen jaar, waaruit blijkt dat verwerkt zijn 8.072.952
K.G. melk met een gemiddeld vetgehalte van 3.18. Verkocht werden 36.997 L. melk.
Afgeleverd 294547 K.G. boter, die hadden opgebracht f 627.124.94. Betaald werden
aan de leden netto voor melk f 578.072.81. Herbenoemd werden met overgroote
meerderheid van stemmen de bestuursleden Jac. Remmen en H. Cornellssen. Van
den Raad van Toezlcht Pr. v. Sambeek. Het rapport van den Z. N. Zuivelbond
betreffende de administratie was gunstig. De kwaliteit der boter was van dien aard
dat door den Zuivelbond een diploma aan onze vereeniging werd toegekend. De eer
dezer onderscheiding werd nog eens extra onderstreept bij monde van den voorzitter
die namens bestuur en leden dank bracht aan Directeur en personeel voor het
accuraat beheer en nauwgezette werkwijze. Hierna volgde een levendige bespreking
van het tuberculosevraagstuk. Een veertigtal leden hadden zich aangemeld om de
bestrijding te beginnen. Jammer genoeg was Dr. Picard door onbekende
omstandigheden nlet aanwezig om zijn lezing over het t.b.c. vraagstuk te houden.
Later is gebleken dat Dr. Picard 'wegens een defect aan trein of locomotief
verhinderd was hier te zijn. Een nieuwe vergadering zal worden op geroepen, waarin
Dr. Picard zal optreden. Na nog enkele besprekingen en rondvraag sloot de
voorzitter deze uitnemend geslaagde vergadering met den christelijken groet.

Boxmeers weekblad, 1930-02-22; 1

ST, ANTHONIS. Jaarvergadering. Vrijdag 14 Febr. hield onze Coöp.
Stoomzuivelfabriek „de Eendracht" hare jaarvergadering in het Bondsgebouw. De
voorzitter, de heer Jac. Remmen opende de vergadering met den Chr. groet, heette
allen welkom, constateerde met genoegen de flinke opkomst der leden, een bewijs
van veel belangstelling en gaf het woord aan den Directeur der fabriek, den heer H.
Miedema, voor het uitbrengen van het jaarverslag met rekening en verantwoording.
Uit dit uitvoerig en nauwkeurig gedocumenteerd verslag stippen we in het kort het
volgende aan: Van 1 Jan 1929 tot 31 Dec. '29 werden aangevoerd 8.398.883 K.G
melk, het gemiddelde vetgehalte hiervan was 3.2026, werd uitbetaald aan de leden f.
582.964.30, per 100 K.G. f. 6.94, of per 1 pCt. vet f.2.17. Verkochte boter 313.595
K.G. a f. 2.075 is f. 650.552.36. De totale onkosten, het melkvervoer in begrepen
bedroegen f 63.173.—, d.i. per 100 K.G. melk f.0.75. De aftredende bestuursleden J.
Peters en A. Jans en het lid van den Raad van Toezicht W. Bardoel werden met
vrijwel algemeene stemmen herkozen. Voor afschrijving was een bedrag van f.4500
beschikbaar. Het rapport van den accountant van den Z.N.Z. was zeer gunstig.
Evenals vorig jaar werd een diploma behaald bij de boterkeu ringen van den Z. N. Z.
Verbouwingsplannen binnen afzienbaren tijd werden besproken wegens te weinig
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capaciteit van den stoomketel; ketelhuis en machinekamer blijken te klein en
eenigszins bouwvallig, dit alles wegens gestadige toename van den melkaanvoer.
Aangestipt mag hier over den bloei der fabriek, dat deze in 1908 is begonnen met
800 koeien en dit aantal op heden is ge stegen tot plm. 2340 stuks. Verslag werd
uitgebracht over de t.b.c. bestrijding. Verleden jaar werd deze begonnen met 88
deelnemers welk getal op heden beduidend is verminderd. De kosten zijn hier niet
het bezwaar doch wel het merken der reactiedieren. Deze bestrijding, alhoewel zeer
nuttig, is voorloopig nog niet populair. Tot en met Zondag 23 Febr. a.s. kunnen nog
aangiften geschieden bij den Directeur. Onze veehouders mogen zich nog wel eens
herinneren het gezegde van den heer Dr. Plcard, uit zijne mooie redevoering van
verleden jaar over de t.b.c.bestrijding, dat de mogelijkheid bestaat, dat deze
bestrijding in de toekomst door het Rijk verplichtend zal worden gesteld. Verder werd
door den heer Miedema besproken de keuringsdienst van waren in het bijzonder art.
19 van het melkbesluit, „de melk moet gewonnen zijn van melkvee waarvan tijdens
het melken de uier en de naaste omgeving niet ver ontreinigd mag zijn", het
verderfelijke van melk met mestdeelen en melk van koeien met uierontsteking, melk
vermengd met conserveeringsmiddeltjes tegen zuur worden, welke overtreding ook
gestraft zal worden met hooge boete. Om zuur worden te voorkomen is het éénige;
zindeiijke melk, proper melkmateriaal en de melk diep af koelen. Aanbevolen werd
nog meer gebruik te maken van de melkcursussen, die onder de uitstekende leiding
staan van Chr. Franssen te Oploo. Voor het gebruik van melkfilters werden
aangeraden de watten filters, deze zijn veel beter dan de filters met doekjes, omdat
deze zich zoo moeilijk grondig en bacterievrij laten reinigen. Daar bij zijn de watjes
voor een luttel bedrag te vernieuwen. Nog werd door den heer Miedema naar voren
gebracht, dat het zeer wenschelijk was in het eigenbelang der leden, wat meer
aandacht te schenken aan het borstelen van het vee; goed borstelen is zelfs
voederen en zeer bevorderlijk 2 voor de zindelijkheid der melkwinning. Met veel
belangstelling werden deze mooie en nuttige wenken door de veehouders gevolgd,
wellicht zullen velen hunner in hun eigen voordeel deze wenken weten te benutten.
De voorzitter dankte den heer Miedema voor zijn accuraat en zaakkundig beheer,
voor zijne leerzame instructies in zake melken en melkbehandeling; ook het verdere
personeel werd dank gebracht voor hun ijver en toewijding in hunne verschillende
werkzaamheden. Van de rondvraag werd door niemand gebruik gemaakt, wel een
bewijs dat de fabriek tot volle tevredenheid der talrijke leden werkt en zich steeds in
gestadigen bloei mag verheugen. Ook het bestuur mag hier een woord van lof niet
onthouden worden voor de wijze waarop zij hunne functies weten waar te nemen, die
niet altijd benijdenswaardig zijn.

Boxmeers weekblad, 1931-02-28; 1
Zuivelfabriek. Woensdagavond j.l. werd in de zaal van den heer W. van Sambeek te
Oploo de algemeene vergadering gehouden voor de leden der Stoomzuivel fabriek
2

Tekst is als in het origineel, maar is niet correct
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,,De Eendracht", welke zeer druk was bezocht, ook het geheele bestuur met Raad
van Toezicht was aanwezig. De voorzitter, de heer Jac. Remmen opende met den
Chr. groet, heette alien welkom en gaf het woord aan den heer Miedema, voor het
uitbrengen van het jaarverslag. Hieruit willen we in het kort aanstippen dat de
aanvoer der melk jaarlijks toeneemt en voor 1930 heeft bedragen 8637650 K.G., wat
wel een respectabel cijfer genoemd kan worden. Door voorzitter en directeur werden
besprekingen gehouden over verbouwingsplannen der fabriek, welke hierop
neerkomen, dat ketel, ketelhuis en schoorsteen binnen niet al te langen tijd zullen
moeten vernieuwd worden en dat niettegenstaande de crisistijd met verbouwen toch
voordeel zal zijn te behalen, een en ander werd terdege toegelicht. Bij stemming over
de verbouwing bleek de grootste meerderheid er tegen, zoodat de
verbouwingsplannen vooreerst van de baan zijn. Wellicht zal de zaak nog geruimen
tijd goed kunnen marcheeren, doch valt het eens anders uit, dan is de
verantwoording voor de leden zelf en niet voor Directeur en Bestuur.

Boxmeers weekblad, 1932-10-29; 5
Wijl meerderen van oordeel zijn thans over des Voorzitters voorstel geen besluit te
kunnen nemen, wijl het niet op de agenda voorkomt, wordt besloten dat men het
plaatselijk zal behandelen en dan uiterlijk 7 November het besluit schriftelijk ten
Kantore van den Bond zal In zenden. Tevens kan het voorstel tot verdeeling in de
afdeelingen besproken worden en zal het Bestuur overleg plegen met den N. C. B.
H. Jans uit Oploo wil er op wijzen dat wanneer tot verdeeling van een gedeelte van
het reservefonds wordt besloten, een belangrijk bedrag zal moeten worden betaald
aan dividend en tantiemebelasting De voorzitter van de R. v. T. aan het woord. Jac.
Remmen uit St. Anthonis, voorzitter van den Raad van Toezicht, zegt dat inzake
steunregeling door den Voorzitter een ideaal voorstel aan de hand is gedaan. Het is
echter gevaarlijk dat dit geld terecht komt bij degenen die het 't hardst noodig
hebben. De plaatselijke Besturen der Boerenbonden kunnen van opvatting
verschillen en daarom zal de steunregeling niet overal zijn zooals ze moet zijn. Als
we steun gaan verleenen is dat aan hulpbehoevenden, doch over het algemeen
heeft de boer steun noodig. Het lijkt spr. gewaagd dat de Verkoop vereeniging deze
zaak gaat steunen. Het geld is door alien bij elkaar gebracht, ook door degenen die
in verband met de slechte tijden wel een deel hiervan willen opeischen. In principe is
spr. dus tegen het voorstel. De kern van een degelijke organisatie, zegt spreker
verder, is het reservefonds. Is dit er niet dan loopt het mis. In dezen tijd is er meer
noodig dan in normalen tijd, omdat het geld langzamer binnen komt. Hij is er echter
voor dat men aan het Bestuur van den N.C.B. de bevoegdheid vraagt een gedeelte
te verdeelen en vraagt machtiging overeenkomstig die uitspraak te handelen. Dit
wordt tenslotte goedgekeurd. Aankoopen FokmateriaaL Crooijmans uit Overloon stelt
voor goed fokmateriaal door den Bond te doen aankoopen en beschikbaar te stellen
voor de afdeelingen. Hij beschouwt dit als een heel voomame zaak voor alle leden.
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De ingevoerde classificatie der varkens zal wel voortaan blijven bestaan, ze is ook
het meest eerlijke, omdat degene die goede waar levert het meeste krijgt. Hij zou de
beste beeren willen doen aankoopen en deze verloten, zoolang tot elke afdeeling is
voorzien. Daarmee zal oneindig veel meer worden bereikt dan met een uitkeering
van enkele guldens. We kunnen thans zorgen dat ons raijon de beste varkens krijgt
van de geheele Provincie. Het volgend jaar zou men dan ook de beste zeugjes
kunnen aankoopen. Hiervoor mag men het reservefonds aanspreken. Een der
aanwezigen merkt op dat, als dit mag, men ook gerust voor iedereen boer een kooi
varkens mag koopen. Na eenige discussie concludeert de Voorzitter dat ook dit
voorstel over het algemeen niet in den smaak valt en sluit hij om 5 uur deze
vergadering.

Boxmeers weekblad, 1933-06-17; 5

ST. ANTHONIS. Feestviering Bestuur. In aanvulling van het verslag der viering van
het 25- jarig bestaan der Stoomzuivelfabriek „De Eendracht" alhier, hetwelk in het
Twee  de Blad is opgenomen, deelt men ons nog een en ander mede aangaande
den feestavond met souper, welke Woensdag aan Bestuur, Raad van Toezicht en
oud- Voorzitter werd aangeboden, ten huize van den Directeur, den heer H.
Miedema. Deze feestavond was voor de leiders een waardig slot van het goed
geslaagde feest van daags tevoren. Deze feestdag werd nog eens besproken en
alen spraken hierover hun groote tevredenheid uit. De oud-voorzitter, de heer Jos.
van Sambeek, dankte den heer Jac. Remmen als voorzitter voor de vriendelijke uit
noodiging om deel te nemen aan deze feesten en huldigde den heer Remmen als
leider der feestelijkheden. Tevens bracht spr. hem hulde voor zgn veel opofferend
werk voor de fabriek verricht, eerst circa 8 jaar als na van den Raad van Toezicht en
daarna circa 17 jaar als voorzitter, zoodat de heer Remmen ook 25 jaar een
voorname functie bekleed heeft, alhoewel niet in dezelfde kwaliteit. Dien dank en
hulde bracht spr. namens zich zelf, namens Bestuur en alle leden, waar mede het
Bestuur spontaan instemde. De heer Remmen was zeer dankbaar voor dit
huldebetoon. Het uur van scheiden kwam niet zoo spoedig, een bewijs, dat men
degelijk genoten had.

Boxmeers weekblad, 1934-01-27; 2
ST. ANTHONIS. Na Feest Zuivelfabriek. Woensdagnamiddag had alhier de
aangekondigde feestelijke namiddag plaats voor de vrouwelijke huisgenooten der
leden van de Stoomzuivelfabriek, waarvan in den afgeloopen zomer het zilveren
jubilé feestelijk werd herdacht. Het geheele Bondsgebouw beschikbaar gesteld voor
St. Anthonis en Ledeacker was tjokvol. Onze boerinnen en boerinnekes, met mutsen
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en zonder mutsen, met polka en zonder polka, (een snedige opmerking van een der
sprekers) waren reusachtig opgekomen. De voorzitter der Zuivelfabriek de heer Jac.
Remmen opende met den Christelijken groet, heette alien hartelijk welkom, in 't
bijzonder den oud-voorzitter en op richter, den heer Jos. van Sambeek, die door het
bestuur op dit feestje was genoodigd. De heer Remmen wees er in zijn openingsrede
op dat evenals dezen zomer bij de herdenking van het 25jarig jubileum, dezelfde
ongunstige omstandigheden in het boerenbedrijf bleven bestaan en schetste mede in
verband met de genomen crisismaatregelen, de beteekenis der zuivelfabriek in het
boerenbedrijf, wees op den groei en gestadigen vooruitgang der fabriek, zoodat deze
geworden is eene der grootsten in onze Provincie. Deze bloei is voorzeker te danken
aan het uitstekende beheer en eensgezinde bestuur, doch niet minder aan de
voortvarendheid en eendracht der leden. Spr. hoopte dat deze eendracht zou blijven
bestaan, ook bij al de cooperaties van het boerenvereenigingsleven. Alleen door
,,Eendracht" kan eene vereeniging groot blijven en in den loop der jaren heeft de
fabriek haar de vies „De Eendracht" steeds uitmuntend gehandhaafd. Om dit alles te
vermelden zouden de notulen der vereeniging moeten worden geraadpleegd, doch
dit is niet het doel der bijeenkomst, dit is in hoofdzaak een vroolijke namiddag,
waarvoor we een specialist, de heer Egger uit Sittard heb ben geëngageerd en eene
tractatie. Intusschen zal ook de heer Miedema als Directeur eenige wenken geven
over de melkbehandeling, wat zoo uitstekend op deze vergadering te pas komt.
Tenslotte zegt spr. dat we den Gever van alle goed veel dank verschuldigd zijn voor
den groei en bloei der vereeniging en wenscht alien een prettigen namiddag Hierna
volgen eenige voordrachten ernst en luim, keurige zang en pianomuziek wisselden
elkander af, die natuurlijk zeer in den smaak vielen, evenals de aangeboden koffie,
koekjes en saucijsjes, die door flinke jonge meisjes van de Huishoudschool werden
geserveerd. De heer Miedema houdt tusschenin een keurige lezing over het melken
en de behandeling der melk, en zegt, dat de dames wel liever de komiek zullen
hooren, doch hij kan deze schoone gelegenheid, die hem hier geboden wordt niet
laten voorbijgaan omdat het vrouwelijk personeel hieraan zoo nauw is verbonden en
vooral omdat hiervoor nooit de gelegenheid was, — echter zou hij kort en zakelijk
zijn. Het zuivere melken en de zindelijke behandeling zijn niet alleen
fabrieksbelangen, doch ook een groot eigenbelang. Men is wel van goeden wil, doch
er bestaat nog oude sleur. Sommigen meenen er mee te kunnen volstaan een
goeden filter te gebruiken en voor de rest zorgt er dan de fabriek wel voor; dit is al 't
zelfde met een goede nieuwe stalling, die ongeveer alien hebben, doch reine ligging
en borstelen van het vee hooren hier absoluut bij. Verder sprak de Directeur over
melkcursussen en het boetestelsel, dat ongaarne werd toegepast, doch noodzakelijk
bleek, in verband met de Warenwet, tevens ook over de prijs toekenning der
leveranciers van de zuiverste melk en hoopte dat in de toekomst all66n prijzen zullen
behoeven worden toegekend. De heer Remmen heette hierna nog hartelijk welkom
de Eerw. Geestelijkheid der parochie, die door hare tegenwoordigheid blijk gaf van
sijmpathie voor de vereeniging. De ZeerEerw. heer Pastoor sprak een mooi
bemoedigend en grappig woord tot de vrouwelijke vergadering, herinnerde eraan dat
hij in z'n jeugd boerinnen had zien zwoegen en stampen in een ton om boter te
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karnen en dat nu de mannen aan de fabriek zulks doen en de vrouwen nog
bovendien hier feest komen vieren om het 25jarig bestaan van deze weldaad en
vooruitgang. Spr. wees vooral op de mooie taak der vrouw in de huishouding.
Wanneer daar de goede eendracht bestaat, rolt alles vanzelf al komt er al eens een
haar in de boter, evenzoo met alle vereenigingen, eendracht maakt huishouden en
vereeniging sterk, wil dat nimmer of nooit vergeten en ook aan uwe mannen thuis
overbrengen. Het komische en muzikale gedeelte viel als alles zeer goed in den
smaak. De heer Remmen dankte alien, in het bijzonder de meisjes van de
huishoudschool voor de keurige bediening en sloot op de gebruikelijke wijze. Waarlijk
voor onze vrouwelijke huisgenooten der fabrieksleden was het een vroolijke keurige
namiddag, eene op beuring in den dagelijkschen gewonen gang van zaken.

Feest Stoomzuivelfabriek. Donderdag middag was het feest voor de vrouwen en
meisjes van de leden der Stoomzuivelfabriek, die het vorig jaar haar 25jarig bestaan
vierde. De groote zaal van den heer H. Wijnhoven was tot in de uiterste hoeken
gevuld. Een karakterhumorist trad voor de dames op met voordracht en zang. De
heer Egger viel met zijn programma zeer in den smaak. Toespraken werden
gehouden door den heer J. Remmen, 3 voorzitter en den heer Miedema, directeur
der fabriek. Eenige nuttige wenken werden aan de dames gegeven omtrent de te
leveren melk en hare behandeling. Ook de ZeerEerw. heer Pastoor Verhofstad hield
een mooie toespraak tot de feestvierenden. Met groote belangstelling werd alles
gevolgd, maar niet minder belangstelling genoot de keurige groote koffietafel, waar
alien zich te goed konden doen aan worstenbroodjes, koekjes enz. Des avonds
keerden alien ten zeerste voldaan huiswaarts.

Boxmeers weekblad, 1934-03-03; 2
ST. ANTHONIS. Jaarvergadering Stoomzuivelfabriek. Vrijdagavond had alhier in het
Bondsgebouw de jaarvergadering plaats onzer Stoomzuivelfabriek ,,De Eendracht"
welke als steeds zeer druk bezocht was. De voorzitter, de heer Jac. Remmen
opende met den Chr. groet, heette alien welkom, speciaal de heer Moons, veearts te
Mill, die op verzoek van het bestuur hier aanwezig was om eene uitlegging te geven
van de schurftziekte en bestrijding daar van. Spreker memoreerde, dat de stand nog
evenmin rooskleurig was als bij de vorige jaarvergadering, sprak evenwel de hoop uit
op betere tijden in het veehoudersbedrijf en spoorde aan steeds eendrachtig te
blijven samenwerken, zooals dat steeds geweest is en in deze gedrukte tijden een
gebiedende eisch is. Vervolgens gaf hij het woord aan den Directeur de heer
Miedema voor het uitbrengen van het jaarverslag dat zeer beknopt luidt; Er werden
aangevoerd 8.483.850 K.G. melk, gem. vetgehalte 3.174 pCt., er werden verkocht
50332 L. melk voor f. 2930.55%, 580 L. slagroom voor f. 741.06 en 795.03 L.
ondermelk voor f. 3545.06. De spoeling bracht op f 579.65. Er werd netto uitbetaald f
3

Bedoeld is hier Jac. Remmen
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309.913.62, afgelost f. 4.400. Het batig saldo van f. 5068.57 is beschikbaar voor
afschrijving en reserve. Ook dit jaar werd evenals andere jaren een diploma van de
Boter keuring van den Z.N.Z. behaald. Niemand had op of aanmerking zoo dat de
balans werd goedgekeurd. Aan de beurt van aftreden waren de bestuursleden W.
Peters alhier, M. Kempen, Ledeacker en Jos. van Dommelen, Ledeacker als lid van
den R. v. T., alle drie werden met vrijwel algemeene stem men herkozen. Gedurende
de stemopneming hield de heer Moons, dierenarts te Mill, eene spreekbeurt over het
ontstaan en de bestrijding der schurftziekte. Om deze zeer bevattelijke en met veel
belangstelling aanhoorde lezing weer te geven, zou al te veel plaatsruimte vergen.
De voorzitter deelde nog mede dat 't bestuur der fabriek reeds een gascel had
gebouwd, waarvan alle leden tegen betaling van 50 cent per stuk konden proflteeren.
Mandag 26 dezer zou ermee begonnen worden, reeds 70 stuks waren aangemeld.
De Directeur deed mededeeling van de boeten die waren geheven op levering van
onzindelijke melk, n.l. f 200, die als prijzen werden verdeeld onder de leveranciers
der zindelijkste melk en wel 100 prijzen varieerende van f 1 tot f. 5. De nummers der
prijswinnaars werden bekend gemaakt, waarna de directeur nog eenige nuttige
wenken gaf over de behandeling der melk vooral over het zindelijk melken, over
zware boeten die door den Kantonrechter werden toegepast bij bekeuringen door
controleurs der Warenwet en beval ook nog eens extra aan de melkcursussen,
daarbij adrem opmerkende, dat men niet moet tevreden zijn, wanneer men thuis een
diploma aan den muur heeft hangen, doch men moet het geleerde in practijk bren
gen en propagandisten zijn voor degelijk melken. Het waren zeer leerzame lessen en
wenken. Bij het laatste punt der agenda, de rondvraag, door den voorzitter gesteld,
nadat hij tevoren een mooi betoog had gehouden over het groote nut der fok en
controlevereeniging en in uitzicht had gesteld of het niet goed zou zijn deze controle
vanwege de fabriek te doen plaats hebben, ontspon zich een zeer vriendschappelijk
debat tusschen den secretaris der controlevereeniging, den heer H. Jans, den
voorzitter en directeur, waarbij tot uiting kwam dat deze dan altijd naast elkaar, doch
zeker niet tegen elkaar zouden optreden. Na dank gebracht te hebben aan den heer
Directeur voor zijn degelijk en zaakkundig beheer, ook aan het personeel der fabriek,
aan den heer Moons voor zijn mooie explicatie over de schurftziekte en de leden
voor de prettige wijze van vergaderen, sloot de voorzitter gebruikelijk deze degelijke
en leerzame vergadering. Gassel. Woensdag te 9 uur werd voor het eerst de gascel
in gebruik genomen onder toezicht van den heer Moons uit Mill, voorzitter en
directeur der fabriek en verder publiek. Alles liep vlot van sta pel en elk uur werden 6
stuks behandeld. Dat dit een behoefte is geweest blijkt wel uit de groote aangifte. Tot
op heden waren reeds 100 stuks opgegeven. Dus een woord van hulde aan den
initiatiefnemer den heer Jac. Remmen als voorzitter der fabriek.
Boxmeers weekblad, 1935-03-30; 2
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OPLOO. Stoomzuivelfabriek. Op 21 Maart werd hier in de zaal van den heer W. van
Sambeek de groote jaarvergadering gehouden onder leiding van den heer Jac.
Remmen. Deze was goed bezocht. Na de gewone formaliteiten en mededeelingen
werd het woord verleend aan den heer H. Miedema voor het uitbrengen van het
jaarverslag. Hieruit bleek dat over het afgeloopen ! jaar is aangevoerd 8.053.885
K.G. d.i. plm. 16 pCt. minder dan het vorig jaar. Het gemiddeld pCt. vet is iets hooger
dan vorige jaren. Netto is uitbetaald per 1 % vet f. 1.11. Het batig slot f 6467.76½ is
besteed voor afschrijving en reserve. Als bestuursleden werden herkozen de heeren
M. Toonen en W. Jans Rat. Herkozen als lid van den Raad van Toezicht de heer Fr.
van Sambeek. Voor de Twist werd als bestuurslid gekozen de heer H. van Haandel
en voor De Rips de heer W. van Bakel. De voorzitter hield een korte beschouwing
over de economische toestand, die nog steeds zeer zorgelijk is, speciaal de afzet van
zuivelproducten gaat met groote moeilijkheden gepaard. Verder werd de aandacht
gewijd aan de gewijzigde melk steun. Bij de rondvraag wordt hierop teruggekomen.
De Directeur krijgt gelegenheid het zeer belangrijke onderwerp — de goede
melkwinning — te bespreken, wijl daarvan, zooals voor een ieder begrijpelijk Is, de
uitstekende kwaliteit der boter en andere producten afhankelijk Is. Spreker beveelt
daarvoor speciaal het groote nut van melkcursussen aan. Hiervoor kan men zich
opgeven bij den heer Christ Fransen gediplomeerd voormelker. De minder gunstige
resultaten van het vorige examen meent spreker te moeten toeschrijven aan het
onvoldoende oefenen in den tijd tusschen de lessen en het examen. Oefenen en het
zuiver toepassen van de regels en voorschriften Is ook hier en vooral hier 't
voornaamste en tevens 't doel van de cursus. Het inspectierapport was goed en
bevatte geen bemerkingen. Met een dankwoord aan alien, die hebben meegewerkt
om de belangen der boeren in hun Stoomzuivelfabriek te behartigen, sloot de
voorzitter deze goed ge slaagde vergadering.

Boxmeers weekblad, 1936-02-22; 2
ST. ANTHONIS. Zuivelpropaganda. Dinsdagmiddag 2 u. werd hier in het
Bondsgebouw eene zeer leerzame propagandistische vergadering gehouden voor de
vrouwelijke huisgenooten der Stoomzuivelfabriek ,,De Eendracht" en tevens voor alle
huisgezinnen, die ten doel had meer en beter gebruik van melk en alle
zuivelproducten. De heer Jac. Remmen, als voorzitter der Stoomzuivelfabriek en
bestuurslid van den Z. N. Z. opende als gebruikelijk deze druk bezochte bijeenkomst,
memoreerde dat we hier 3 jaar geleden het 25 jarig bestaan der fabriek feestelijk her
dachten, dat deze bijeenkomst niet zoo zeer feestelijk is, alhoewel er een kleine
tractatie aan verbonden is, doch meer een nuttige en leerzame wat betreft de
voedingswaarde onzer niet genoeg te waardeeren zuivelproducten en toebereiding
hiervan in allerlei vormen en recepten, waarvan straks aan ieder huisgezin een
boekje gratis zal worden verstrekt, met verzoek dit nuttige boekje goed te
bestudeeren en er een nuttig gebruik van te maken. Hierna verleende spreker het
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woord aan mej. Rijs uit Neer 4, propagandiste van den Z. N. Z. die gedurende twee
uur haar gehoor wist te boeien met hare klare en prachtige uiteenzetting over het
gebruik van melk en zuivelproducten in allerlei vorm en toebereiding ervan tot
smakelijke gerechten. Het zal voor vele toehoorders een openbaring zijn geweest,
dat een liter melk in voedingswaarde gelijk staat met 4 ons vleesch, acht eieren etc.
In de pauze werden alien getracteerd op heerlijke slagroom, geserveerd door
leerlingen van de Huishoudschool, waar voor de Directrice en leerlingen een woord
van dank toekomt. Ieder huishouden moet het receptenboekje maar eens goed
bestudeeren en toepassen, dan is er kans dat er in het gebied onzer groote
Stoomzuivelfabriek een stroom van melk meer gebruikt gaat worden in de toekomst,
omdat vooral in de veehoudersgezinnen dit kostelijk product zoo weinig kost en ook
voor andere gezinnen naar voedingswaarde zoo goedkoop is. Door den ZeerEerw.
heer Pastoor werd nog een mooi toepasselijk woord gesproken en bracht hiermede
in verband het nut onzer Huishoudschool, waar de jonge boerinnen van hier en de
heele omgeving zooveel kunnen leeren op allerlei huishoudelijk gebied. Door den
voorzitter werd na een hartelijk dankwoord aan mej. Rijs, de propagandiste en eene
aanbeveling om toch vooral zindelijke melk aan de fabriek te leveren, deze mooie
vergadering als gebruikelijk gesloten.

OPLOO, Vergadering Boerinnenbond. Maandagnamiddag werd in de zaal van den
heer H. van Elferen een zeer drukbezochte vergadering gehouden van den
Boerinnenbond. Om 2 uur werd deze geopend door de voorzitster, mej. Cornelissen,
die echter de leiding overgaf aan den heer Jac. Remmen uit St. Anthonis, de
voorzitter der Stoomzuivelfabriek, wijl deze vergadering stond in het teeken der
bereiding en verwerking der melkproducten. De heer Remmen schetste het doel
dezer vergadering en gaf verder het woord aan mej. M. Rijs uit Neer (Limb.) voor het
houden harer lezing over de verwerking, het gebruik en de bereiding in de
hulshouding van allerlei gezonde en voedzame gerechten. Mej. Rijs als
propagandiste van de Z. N. Z. heeft zich op keurige wijze van hare taak gekweten.
Het tweede doel hiervan was te komen tot een betere afzetting van de
zuivelproducten in eigen land, om zoodoende deze producten in het belang van den
landbouwer op een hooger prijspeil te brengen. Na afloop werden alle vergaderden
getracteerd op een smakelijk glaasje slagroom met suiker en de noodige koekjes.
Een zeer nuttige en leerzame dag voor onzen Boerinnenbond. Het dankwoord tot
alle aanwezigen en speciaal tot mej. Rijs werd door alien met handgeklap
onderstreept.

Boxmeers Weekblad, 1938-2-19
St. Anthonis - Vergadering Stoomzuivelfabriek. Vrijdagavond werd hier de
jaarlijksche algemeene ledenvergadering gehouden voor de leden der
4

Zij zou later trouwen met Rini Remmen
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Stoomzuivelfabriek De Eendracht alhier. Bij zijn openings- en welkomstwoord
herinnerde de voorzitter, de heer Jac. Remmen eraan hoe de toestanden waren in
het boterbedrijf een 30-tal jaren geleden toen onze fabriek werd opgericht. De
handelsprijs der boter werd gedeeltelijk bepaald door aankoop van waren als
manchester-broeken, lijnkoeken etc. Wat is de toestand reeds lang ten goede
gekeerd en nog steeds gaat het over betere kwaliteit, zindelijke melk etc. Vervolgens
het woord verleenende aan den Directeur den heer H. Miedema bracht deze een
uitgebreid en degelijk verzorgd jaarverslag uit, waarvan kortheidshalve zij aangestipt:
Verwerkt werden in den loop van 1937 8.693.857 kg melk (vorig jaar 8.470.468 kg).
Schuldenlast der fabriek nu ƒ 3000,= aflossing thans nog ƒ 26.000,=
De voorzitter bracht den directeur namens bestuur en leden dank voor het uitstekend
beheer. Bij de bestuursverkiezing werden de zittende leden de heeren M. Kempen
en M. Toonen met nagenoeg algemeene stemmen herkozen, eveneens het lid van
den Raad van Toezicht de heer Fr. van Sambeek.
Boxmeers weekblad, 1938-02-19; 2
Vergadering Stoomzuivelfabriek. Vrijdagavond werd hier de jaarlijkse algemene
ledenvergadering gehouden voor de leden der Stoomzuivelfabriek De Eendracht
alhier. Bij zijn openings- en welkomstwoord herinnerde de voorzitter, de heer Jac.
Remmen eraan hoe de toe standen waren in het boterbedrijf een 30tal jaren geleden
toen onze fabriek werd opgericht. De handelsprijs der boter werd gedeeltelijk
bepaald door aan koop van waren als manchesterbroeken, lijnkoeken etc. Wat is die
toestand reeds lang ten goede gekeerd en nog steeds gaat het over betere kwaliteit,
zindelijke melk etc. Vervolgens het woord verlenende aan den Directeur den heer H.
Miedema bracht deze een uitgebreid en degelijk verzorgd jaarverslag uit, waarvan
kortheidshalve zij aangestipt; Verwerkt werden in den loop van 1937 8.693.857 K.G.
melk (vorig jaar 8.470.468 Kg.) Afgeschreven werden f. 5000. Reserve f 1934.18.
Schuldenlast der fabriek nu f 3000, aflossing thans nog f. 26.000. De voorzitter
bracht den directeur namens bestuur en leden dank voor het uitstekend beheer. Bij
de bestuursverkiezing werden de zittende leden de heeren M. Kempen en M.
Toonen met nagenoeg algemeene stemmen herkozen, eveneens het lid van den R.
V. T. de heer Fr. van Sambeek. Hierna volgde eene interessante explicatie van
voorzitter en directeur over uitbetaling der melk naar kwaliteit. De voorzitter gaf in
algemeene trekken hiervan uitleg en verklaring. Hij herinnert aan de beteekenis en
werking van het Zuivelkwaliteits Controle Bureau, Voorzitter Ir. Roebroeck, Directeurgeneraal van den Landbouw. De Directeur gaf uitleg van regelmatig te nemen
proeven om ook het voordeelig saldo van f. 403.03. De administratie was volgens het
accountantsrapport met zorg gevoerd en gaf geen aanleiding tot een of andere
opmerking. Verder brachten voorzitter en secretaris ter sprake de onderlinge
hulpverleening bij brand en het aanschaffen van een trieur. Na aangename
gedachten wisseling werd besloten voorloopig 66n jaar proef te nemen met het
trieuren der zaaigranen bij de C.H.V. waarvan de transportkosten voor rekening der
vereeniging zullen komen. De verkiezing van twee bestuursleden werd op voorstel
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van een der leden vastgesteld bij acclamatie, na de herhaalde vraag of er
tegencandidaten waren en of er misschien een enkel lid stemming verlangden. De
voorzitter feliciteerde dan met dit glansrijk succes de zittende leden de heeren P.
Verstraaten en P. Wientjes. De heer Sprenkels, hoofd der Landbouwschool gaf een
zeer interessante lezing over verbouw van stoppelwortelen (die momenteel de
belangstelling hebben van iederen veehouder) wees op de verschillen de variëteiten,
grondbewerking bemesting uitdunnen enz. Dat deze actueele lezing insloeg
bewezen de vele vragen. Tenslotte hield de ZeerEerw. heer Adviseur eene
toespraak over de weten schap en techniek op landbouwgebied, waarbij men
zooveel mogelijk uit den grond tracht te halen ten dienste der menschen doch men
moet niet vergeten, dat dit alles van God komt die dit alles zoo heeft geordend dat de
mensch zou kunnen leven, doch de boeren moeten ook vooral sociale menschen zijn

Koos Remmen stopt als voorzitter en zijn zoon neemt zijn plaats over. Koos wordt
erevoorzitter.
Boxmeers weekblad, 1939-02-18; 2
Jaarvergadering K.K.J.B. De R. K. Jonge Boerenstand hield deze week zijne druk
bezochte jaarvergadering, welke als welgeslaagd kan beschouwd worden, De
voorzitter, H. Weerepas deelde me de, dat de afdeeling thans haar eerste lustra
herdenkt. Hij wierp een terugblik in het verleden en liet de voornaamste feiten nog
eens de revue passeeren, Hieruit stippen we aan dat de vereeniging op 22 Dec.
1933 werd opgericht met 18 leden. Thans is haar ledental verdubbeld. Na het zingen
van het Bondslied werden de notulen gelezen en goedgekeurd. De secretaris Th. de
Bruijn bracht dan het jaarverslag uit, dat in alle opzichten welverzorgd was. Het
financieel verslag van den penningmeester A. Haerkens wees een batig saldo aan.
De heer Maas, als technisch adviseur bespreekt dan de te houden bemestingsproef
op tarwe, wat op drie manieren zal geschieden. Vervolgens geeft hij nog eens een
overzicht van den dezen zomer gehouden gewassenwedstrijd. De stand der
gewassen was over het algemeen uitstekend geweest, zoodat hooge cijfers konden
worden toegekend. De Eerw. adviseur houdt dan zijne slot les van de door hem voor
de afdeeling gegeven socialen cursus. Deze causerie had een aandachtig gehoor.
Behandeld werd de katholieke actie in het algemeen en de richtlijnen in hare
toekomst. De bestuursverkiezing werd aangehouden tot de volgende vergadering.
De aftredende en scheidende bestuursleden H. Weerepas, voorzitter en J. Janssen
2e secretaris, werden dank gebracht voor hun ijver en arbeid in het belang der
afdeeling. Vooral de voorzitter had van den technischen adviseur een speciaal
dankwoord in ontvangst te nemen en waar mede de vergadering volledig instemde.
Dezelfde sprak tenslotte nog een kernachtig propagandawoord. Na het zingen van
een lied werd deze jaarbijeenkomst met den Chr. groet door den voorzitter gesloten.
Veefonds. Het veefonds Cunera hield een dezer dagen zijne algemeene
jaarvergadering. Uit het verslag stippen we het volgende aan: Er werden in 16 ge
vallen uitkeeringen gedaan, waarvoor werd uitbetaald f. 3132,43. De ontvangsten,
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met inbegrip van het saldo van het voorgaande boekjaar, bedroegen f. 3148.89, de
uitgaven f. 3132,43, zoodat de kas nog een voordeelig saldo aanwijst van f.16.46. In
de plaats van het overleden bestuurslid F. van Bergen, werd gekozen M. Martens.
Dankzij nog niet te missen Regeeringssteun mogen wij over de opbrengsten
tevreden zijn. Moge het spoedig zoover ko men, dat overheidsbemoeiingen gemist
kunnen worden, aldus de voorzitter. Uit het breedvoerig verslag van den Directeur,
den heer Miedema, zij o.m. in het kort vermeld; aangevoerd 8.963.499 K.G. melk,
gemiddeld vetgehalte 3.28 pCt schuldenlast thans f 26.000, afschrijving f. 2000,
reservetoevoeging f. 5993.48. Op grond van de gehouden wekelijksche
boterkeuringen vanwege den Z.N.Z. thans ook wederom een diploma De voorzitter
behandelt het bij hem in gekomen inspectierapport, wat zeer gunstig is; aldus wordt
de Directeur onder dankzegging decharge verleend over het gevoerde beheer,
Verkiezingen. De periodiek aftredende bestuursleden worden met meerderheid van
stemmen herkozen, n.l. de heeren W, Jans-Rat en H. van Haandel. Wegens
bedanken van den voorzitter [Jac. Remmen] werd als nieuw bestuurslid gekozen
zijn zoon, de heer Jan Remmen. Als lid van den Raad van Toezicht werd herkozen
de heer W. Bardoel. Allen aanvaarden dit met een kort woord en onder dankzegging
voor vertrouwen. Het nieuw ge kozen lid de heer Jan Remmen wil gaarne zijn best
doen om het vertrouwen waardig te worden. De Directeur geeft als vorig jaar
uitvoerige toelichtingen, verklaringen en nuttige wenken voor de voortaan plaats
hebbende uit betalingen der melk in kwaliteitsklassen. (Naar het oordeel van vele
toehoorders was deze explicatie over melkbehandeling en uitbetaling zeer acuut om
ook eens op een vergadering der plaatselijke boerinnenbonden toe te lichten, waar
dit zeer op zijn plaats was en waarvoor de Directeur zeker te vinden is.) Ook over het
voederen van zelf verbouwd groenvoer wordt de vergadering een tijdje
beziggehouden en menige nuttige wenken, aangevuld met eenig cijfermateriaal,
gegeven om te komen tot oordeelkundig, d.i. voordeelig voeren. De voorzitter geeft
thans nog enkele mededeelingen, o.a. dat na 1 Januari j.l, geen entreegelden meer
van nieuwe leden zullen geheven worden en houdt dan 'n afscheidsrede tot de leden,
waarin tot uiting komt, dat hij door omstandigheden genoopt is af te treden, hoewel
hij dit ongaarne doet.
Vanaf de oprichting (31 jaar) heeft de heer Remmen eene bestuursfunctie vervuld,
waarvan de laatste 21 jaar eene leidende positie als voorzitter en dit op een
onverbeterlijke wijze. Het valt hem zwaar, aldus de voorzitter, deze functie te
verlaten, die hij altijd met veel genoegen vervulde, ook omdat hij gaarne
samenwerkte met den heer Directeur en door diens voor lichting een kijk kreeg op
het technische gedeelte, vooral ook omdat de fabriek steeds reusachtig vooruitging
wat ledental, productie en moderne inrichting betreft en trots de verbouwingen de
schuld betrekkelijk klein genoemd kan worden. Voorts brengt hij hulde aan alle leden
voor den goeden geest, die er steeds heerschte op de algemeene vergaderingen.
Hulde aan de voortreffelijke samenwerking met Directeur en bestuursleden onderling.
Er waren natuurlijk wel eens meeningsverschillen, maar deze moeten er zijn, doch na
rijp beraad en ieders meening gehoord te hebben, werd altijd in de beste eendracht
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overeengekomen. Het devies der fabriek „De Eendracht" werd steeds de beste eer
aan gedaan. Ten slotte uitte spr. de beste wenschen voor Directeur, bestuur, leden
en de Coöperatie tot in verre toekomst. De Directeur beantwoordde in een prachtige
toespraak het gesprokene, Hij wees hierin op de onbaatzuchtige wijze, waarop de
heer Remmen de belangen der vereeniging heeft gediend en op zakelijke en
aangename wijze met het Bestuur en den Raad van Toezicht heeft samengewerkt.
Vooral spr. heeft ondervonden hoe deze voortreffelijke samenwerking in het belang
der fabriek was De voorzitter toonde steeds een helder oordeel te hebben in de vele
voorkomen de vraagstukken en wist dan zijn welgevormde ideeën op tactische wijze
bij bestuursleden en leden ingang te doen vin den. De vereeniging was daarmee
steeds ten zeerste gebaat en alien zijn hiervoor recht dankbaar. Het voortreffelijk
organisatiewerk alhier trok al spoedig in breeder kring de aandacht, met als ge volg,
dat de heer Remmen weldra een bestuursfunctie werd toebedeeld bij den ZuidNed.
Zuivelbond en vrij spoedig daarna tevens bij den Algem. Ned. Zuivelbond in Den
Haag. In beide groote Zuivelorganisaties wordt zijn werk ten zeerste gewaardeerd.
Dat de scheidende voorzitter in de toekomst op een afstand kan blijven van deze
organisatie acht spr. onmogelijk. Hij stelt zich voor nog dikwijls van diens adviezen
gebruik te kunnen maken. Ten slotte stelt hij voor den heer Remmen te benoemen
tot eerevoorzitter, in de hoop nog jaren met hem samen te werken in het wezenlijke
belang van de steeds voorspoedig groeiende Zuivelfabriek. De ondervoorzitter, de
heer M. Kempen, stemde ten voile in met de keurige dank en afscheidsrede van den
Directeur en deelde vervolgens mede dat de scheidende voorzitter in de laatste
bestuursvergadering met aller instemming is voorgedragen als eerevoorzitter. Met
een hartelijk applaus en algemeene in stemming hechtte de vergadering hier aan
haar goedkeuring.

Boxmeers Weekblad, 1939-02-19
St. Anthonis - De Eendracht. Vorige week vrijdag hield onze bloeiende
Stoomzuivelfabriek een algemeene ledenvergadering in het Bondsgebouw te St.
Anthonis. Circa 300 leden waren van verre en dichtbij opgekomen. De voorzitter, de
heer Jac. Remmen, riep bij de gebruikelijke opening allen een hartelijk welkom toe,
constateerde bij het jaaroverzicht vooruitgang in de aangevoerde kg melk (bijna 9
miljoen) en ook iets verbetering in opbrengsten. Dank zij nog niet te missen
Regeeringssteun mogen wij over de opbrengsten tevreden zijn. Moge het spoedig
zoover komen, dat overheidsbemoeiingen gemist kunnen worden, aldus de
voorzitter.
……..
Wegens bedanken van den voorzitter werd als nieuw bestuurslid gekozen zijn zoon,
de heer Jan Remmen. Als lid van den Raad van Toezicht werd herkozen de heer W.
Bardoel. Allen aanvaarden dit met een kort woord en onder dankzegging voor
vertrouwen. Het nieuw gekozen lid de heer Jan Remmen wil gaarne zijn best doen
om het vertrouwen waardig te worden.
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…………
Vanaf de oprichting (31 jaar) heeft de heer Remmen eene bestuursfunctie vervuld,
waarvan de laatste 21 jaar eene leidende positie als voorzitter en dit op een
onverbeterlijke wijze. Het valt hem zwaar, aldus de voorzitter, deze functie te
verlaten, die hij altijd met veel genoegen vervulde, ook omdat hij gaarne
samenwerkte met de heer directeur en door diens voorlichting een kijkje kreeg op het
technische gedeelte, vooral ook omdat de fabriek steeds reusachtig vooruitging wat
ledental, productie en moderne inrichting betreft en trots de verbouwingen de schuld
betrekkelijk klein genoemd kan worden. Voorts brengt hij hulde aan alle leden voor
den goeden geest, die er steeds heerschte op de algemeene vergaderingen. Hulde
aan de voortreffelijke samenwerking met directeur en bestuursleden onderling. Er
waren natuurlijk wel eens meningsverschillen, maar deze moeten er zijn, doch na rijp
beraad en ieders meening gehoord te hebben, werd altijd in de beste eendracht
overeengekomen. Het devies der fabriek „De Eendracht” werd steeds de beste eer
aangedaan. Ten slotte uitte spreker de beste wenschen voor directeur, bestuur,
leden en de Coöperatie tot in verre toekomst.
De directeur beantwoordde in een prachtige toespraak het gesprokene. Hij wees
hierin op de onbaatzuchtige wijze, waarop de heer Remmen de belangen der
vereeniging heeft gediend en op zakelijke en aangename wijze met het bestuur en
den Raad van Toezicht heeft samengewerkt. Vooral spreker heeft ondervonden hoe
deze voortreffelijke samenwerking in het belang der fabriek was.
De voorzitter toonde steeds een helder oordeel te hebben in de vele voorkomende
vraagstukken en wist dan zijn welgevormde ideeën op tactische wijze bij
bestuursleden en leden ingang te doen vinden. De vereniging was daarmee steeds
ten zeerste gebaat en allen zijn hiervoor recht dankbaar. Het voortreffelijk
organisatiewerk alhier trok al spoedig in breeder kring de aandacht, met als gevolg,
dat de heer Remmen weldra een bestuursfunctie werd toebedeeld bij den ZuidNederlandse Zuivelbond en vrij spoedig daarna tevens bij den Algem. Ned.
Zuivelbond in Den Haag. In beide groote Zuivelorganisaties wordt zijn werk ten
zeerste gewaardeerd.
Dat de scheidende voorzitter in de toekomst op een afstand kan blijven van deze
organisatie acht spreker onmogelijk. Hij stelt zich voor nog dikwijls van diens
adviezen gebruik te kunnen maken. Tenslotte stelt hij voor den heer Remmen te
benoemen tot eere-voorzitter, in de hoop nog jaren met hem samen te werken in het
wezenlijke belang van de steeds voorspoedige groeiende Zuivelfabriek.
De onder-voorzitter, de heer M. Kempen, stemde ten volle in met de keurige danken afscheidsrede van den directeur en deelde vervolgens mede dat de scheidende
voorzitter in de laatste bestuursvergadering met aller instemming is voorgedragen als
eere-voorzitter. Met een hartelijk applaus en algemeene instemming hechtte de
vergadering hieraan haar goedkeuring.
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Kaasafdeling 1950
Uit: De Romfabriek
Begin 1950 wordt er tijdens bestuursvergaderingen al gesproken over kaasproductie,
waarbij oud-voorzitter Jac. Remmen een pleidooi houdt voor kaasbereiding. Hij geeft
hiervoor twee redenen: er is verminderende afzetmogelijkheid voor boter en CZNZ
wil St. Anthonis de voorkeur geven bij het starten van een kaasfabriek. Tijdens een
buitengewone ledenvergadering op 8 juni 1950 wordt met algemene stemmen
besloten tot de bouw van een kaasfabriek. Daarnaast zal de boterproductie gewoon
doorgaan. Uit de notulen van deze bestuursvergadering:
Allereerst werd een woord gevoerd door de heer Jac. Remmen, ere-voorzitter van
de fabriek. Deze gaf een algemene inleidende beschouwing en spoorde de leden
aan niet al te zeer op te zien tegen de geldkwestie. Er is inderdaad een heel bedrag
voor nodig, maar men moet bedenken dat dit verdeeld wordt over 600 leden. Spr.
deelde mede dat te Roermond diverse aanvragen van andere fabrieken zijn
binnengekomen, verzoekende om tot de kaasbereiding te mogen overgaan, maar
aan de fabriek te St. Anthonis werd de voorkeur gegeven.
1953 Opening afdeling kaas
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Oud-voorzitter van de vereniging, de heer Jac. Remmen, houdt de feestrede bij de
officiële opening op 29 juni 1953 van de kaasfabriek. Rechts van hem directeur Herman
Witteveen.

De heer Jac. Remmen begon zijn feestrede met: „Oude liefde roest niet”. En dat
bleek inderdaad uit zijn rede, waarin hij terugging naar de eerste niet gemakkelijke
tijd, nu 45 jaar geleden. Toen stond men voor het probleem al of niet een
zuivelfabriek. Er waren moeilijkheden evenals thans te overwinnen, maar de
oprichters zetten door en hebben weten te bereiken, dat nu aan het oude bedrijf een
nieuwe afdeling voor kaas kon worden toegevoegd. Tal van herinneringen uit de
vervlogen tijd werden opgediept.

Onbekend waar deze foto is gemaakt en bij welke gelegenheid. Geheel links Jac.
Remmen, 4de van links FNZ-voorzitter Hans Linthorst Homan.

Koos Remmen bestuurslid ZNZ en FNZ
Van 1928-1952 was Koos bestuurslid van de Zuid Nederlandse Zuivelbond te
Roermond, hij was ook vicevoorzitter. Koos zat in diverse commissies van deze
bond. Hij was voorzitter van het Botercontrolestation te Maastricht.
Van 1933-1952 was hij lid van het hoofdbestuur van de Algemene Nederlandse
Zuivelbond (FNZ) in Den Haag. In 1950 kreeg deze bond het predicaat 'Koninklijk' en
werd de naam Koninklijke Algemene Nederlandse Zuivelbond.
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September 1950 - FNZ viert haar 50-jarig bestaan in ’s-Gravenhage en krijgt op deze dag het
predicaat ‘Koninklijke’.
Vlnr: Kees Staf (topambtenaar van het Ministerie van Landbouw), Hans Linthorst Homan
(voorzitter FNZ), ? , J.A. Geluk (secretaris FNZ), Lodewijk Albert Kesper (commissaris
der Koningin), Koos Remmen (bestuurslid FNZ), ? , ? .
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Landbouwtentoonstelling te St. Anthonis
Boxmeers weekblad, 1926-09-11; 1
Eerste groote Landbouwtentoonstelling te St. Anthonis. (Van onzen Verslaggever).
Het was een goede gedachte om de eenige jaren met succes gehouden fokdagen
voor rundvee en varkens te St Anthonis om te zetten in een
Landbouwtentoonstelling. De belangstelling voor alles betrekking had op het gebied
van landbouw, veeteelt enz. groeide steeds en de gevoelde behoefte zijn
vooruitgang eens te demonstreeren. Bescheiden werden de plannen opgezet, doch
nauwelijks waren ze bekend geworden of hef bleek dat men gerust wat grootsch, van
wal mocht steken. Allerwege immers werden de plannen met genoegen vernomen en
zegde men steun en medewerking toe. Het getal inschrijvingen overtrof de
verwachtingen verre. De werkzaamheden, verbonden aan de voorbereiding, waren
groot, doch in goede handen. Burgemeester Goossene aanvaard de het
eerevoorzitterschap, de Gemeente Ontvanger, de heer Jac. Remmen, koos men tot
Voorzitter en Wethouder Jos van Sambeek nam de zware taak van Algemeen
Secretaris op zich, terwijl het Hoofd der Landbouwschool de heer A. J. Sprenkels en
de secretaris van den Boerenbond, de heer M. Peeters, mede in het
tentoonstellingsbestuur zitting namen en ijverig medewerkten om alles zoo goed
mogelijk te doen marcheeren. Voor de verschillende afdeelingen werd een
afzonderlijk bestuur gekozen, terwijl tevens regelingscommissies in het leven werden
geroepen. Allen deden hun best en toen de dag der tentoonstelling was
aangebroken, konden de verschillende functionarissen met voldoening op hun werk
neerzien. We zullen trachten hieronder een zoo volledig mogelijk verslag te geven
van het verloop der tentoonstelling, benevens de uitslagen der verschillende
gehouden keuringen. Als we te ongeveer negen uur Woensdagmorgen Sint Tunnis
binnenrijden, valt er een fijne regen en deze dreigt veel te bederven. Kenners van het
weer verklaren echter dat de zon zal gaan schijnen; gelukkig kregen zij gelijk, en
tegen den middag werden de gewenschte zonnestralen naar de aarde gezonden.
Overal heerscht groote bedrijvigheid en niet het minst op de
tentoonstellingsterreinen. Aan hetgeen den vorigen dag nog niet geheel gereed is
gekomen wordt de laatste hand gelegd. Aan den ingang van het terrein staat een
mooie eerepoort. Rechts van den ingang treffen we aan een uitgebreide collectie
land en tuinbouwgewassen, geëxposeerd door de leden van den Jongen Boeren
Stand uit St. Anthonis en Oploo en de R. K. Lagere Landbouwschool te St. Anthonis.
Hier werd den bezoekers getoond wat de eertijds schrale zandgronden thans
opleveren, dankzij doelmatige bemesting en bewerking. Ook trekt hier de aandacht
een mooie verzameling fruit. Verderop staan in rijen de geiten en lammeren, mooi
opgepoetst en zorgvuldig bewaakt door de eigenaren. Een groot gedeelte van dit
ruime terrein wordt in beslag genomen door ondernemende firma's die een stand
hebben gehuurd om te exposeeren hunne ten verkoop hebbende artikelen. We
zagen hier een groote verscheidenheid machinerieën, motoren en gereedschappen
voor den landbouw, rijwielen, modelkippenhok, afrasteringdraad, hekwerken,
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sproeiwerktuigen, enz. enz. In den boomgaard van den heer H. Janssen zijn de bijen
geplaatst in verschillende soorten korven en kasten, terwijl de boomgaard van
Kinderen Kaal geheel in beslag wordt genomen door de runderen en varkens. Een
keurcollectie roodbont vee, waarover we van jurijleden niets dan lof vernamen, was
aangevoerd. Verschillende ingeschreven exemplaren konden wegens het
heerschende mond en klauwzeer niet op de tentoonstelling verschijnen. De varkens
waren gehuisvest in doelmatige hokken en ook over deze inzendingen was het
oordeel zeer gunstig. Het lokaal der landbouwschool werd in beslag genomen door
stands van land en tuinbouwzaden, sproeimachines, pluimveevoeders en
broedmachines. Bijzonder leerzaam is de hier geplaatste expositie van den
Plantenziektenkundigen Dienst. Ook hooren we eenige radiotoestellen in werking en
bewonderen we een prachtcollectie dahlia's. Het Vereenigingsgebouw is ingericht tot
tentoonstellingszaal voor de afd. pluimvee en hier kunnen we nog eens constateeren
dat de kippenfokkerij in deze streek op hoog peil staat. Jammer dat de zaal voor
zulke gelegenheden wat klein is. Op het tooneel, voor deze gelegenheid keurig
versierd, is te zien het voorheen en thans op het gebied der melkwinning; allerlei
melkgereedschappen zijn hier tentoon gesteld. Verder was hier te bezichtigen een
Model Stalinrichting, waarvan de Rijkszuivelconsulent verklaringen en inlichtingen
gaven. — Ook het lokaal der Honingzemerij is in gebruik genomen. In flacons en
emmers wordt hier de zuivere en voedzame heihoning den bezoeker te koop
aangeboden, terwijl een tweetal firma's allerlei ijmkersbenoodigdheden aan den man
trachten te brengen. De keuringen hebben inmiddels een aanvang genomen en
steeds groeit het aantal belangstellenden. Als te ongeveer 12 uur de inzenders der
afd. paarden met hunne prachtdieren op 't terrein verschijnen is de tentoonstelling
compleet en hebben we 'n volledige afspiegeling van hetgeen door de veehouders,
door de land en tuinbouwers wordt gefokt en geteeld. En dit overtreft over het
algemeen de stoutste verwachtingen, dankzij de voortschrijdende wetenschap, de
voortgaande ontwikkeling van den landbouw stand, de voorlichting, de organisatie en
de samenwerking op verschillend gebied.

Boxmeers weekblad, 1927-07-09; 5
Tweede groote Landbouwtentoonstelling te St. Anthonis. Verleden jaar werd te St.
Anthonis een Landbouwtentoonstelling gehouden die, aanvankelijk bedoeld als
demonstratie voor de omliggende dorpen, uitgroeide tot een volledige tentoonstelling
op het gebied van landbouw en veeteelt. Het succes, met deze tentoonstelling
bereikt was overweldigend; het overtrof verre de verwachtingen van de grootste
optimisten. Zulks gaf de ondernemers meed en ge ruimen tijd geleden werden
andermaal bijeenkomsten gehouden met de voormannen der diverse betrokken
organisaties. Op de verschillende plaatsen werden de plannen besproken en met
enthousiasme ontvangen. Algemeene medewerking en deelname werd overal
toegezegd, zoodat men van slagen kan verzekerd zijn. Door de omvangrijkheid was
men genoodzaakt in plaats van een dag, zooals verleden jaar, thans twee dagen te
28

nemen. Besloten werd de datums te bepalen op Woensdag 7 en Donderdag 8
September a.s. De tentoonstelling zal worden ondergebracht op de prachtige ruime
terreinen In de kom van het dorp, benevens in de zalen der Landbouwschool en der
Honingzemerij. Het bestuur der tentoonstelling werd samengesteld als volgt: J. M.
Goossens, Burgemeester van Oploo c.a., Eerevoorzitter; Jac. Remmen,
gemeenteontvanger, voorzitter; Jos. van Sambeek, Wethouder, algemeen secretaris;
A. J. Sprenkels, hoofd der Lagere Landbouwschool en M. Peeters lid van den
gemeenteraad, secretaris van den Boerenbond en van den Kring Cuijk N.C.B. De
tentoonstelling zal worden verdeeld in niet minder dan 9 afdeelingen als volgt: Afd. A.
Rundvee. Hieraan wordt deelgenomen door de Fokvereenigingen van Wanroij,
Rijkevoort, Beugen, Sambeek, Vortum Mullem, Vierlingsbeek, Overloon, Oploo, St.
Anthonis en Ledeacker. Keurcollecties van het zoo algemeen gunstig bekende
roodbonte LandvanCuijksche vee zullen tegenwoordig zijn. Afd. B. Varkens. In deze
afdeeling is reeds thans de deelname verzekerd door de Varkensfokvereenigingen
van Wanroij, Rijkevoort, Beugen, Sambeek, Vortum-Mullems Vierlingsbeek,
Overloon, Oploo en St. Anthonis. Hier zullen te bewonderen vallen de beste
exemplaren van het veredeld Duitsch Landvarken en het Groot Yorkshire ras. AM. C.
Paarden. Deze afdeeling, waar aan o.m. deelnemen de bekende Hengsten
Associaties uit de kringen Boxmeer en Cuijk, wordt gesplitst in een rubriek voor
koudbloed en warmbloedpaarden. Voor de rubriek warmbloedpaarden van 3—8 jaar
kan door den wijden omtrek worden deelgenomen. Afd. D. Geiten. Groote deelname
is toegezegd door de Geitenfokvereenigingen uit Haps, Beugen, Oeffelt, Boxmeer,
Sambeek, Vierlingsbeek, Overloon, Oploo, St. Anthonis en Ledeacker. Speciale
aandacht wordt door de betrokken afdeelingen aan deze rubriek geschonken om ten
duidelijkste te demonstreeren dat de geitenfokkerij in deze streken niet op den
achtergrond staat, doch dat hier niets onbeproefd wordt gelaten om „de koe van den
werkman" zooveel mogelijk te veredelen. Afd. E. Kippen. Algemeen is bekend dat
vooral de laatste jaren de pluimveehouderij en fokkerij sterk is toegenomen en dat de
hoenderstapel in deze buurt een goeden naam heeft verworven Deelgenomen wordt
door alle Pluimveeteeltvereenigingen en Eierbonden uit St. Anthonis, Beugen,
Boxmeer, Haps, Oeffelt, Oploo, Overloon, Ledeacker Sambeek, Vierlingsbeek en
Wanroij. Afd. F. Bijen. De zoo gunstig bekende Bijenhoudersbond en Honingzemerij
,,St. Anthonis en Omstreken" met zijn talrijke leden in een groot aantal plaatsen zal
voor ruime inzending zorgen. Alles wat voor den imker van belang is, zal worden
tentoongesteld. Afd. G. Landbouwgewassen. Er zal worden ingezonden door de
navolgende afdeelingen van den R. K. Jonge Boerenstand: Wanroij, Rijkevoort,
Beugen, Sambeek, Overloon, Oploo en St. Anthonis. Aan deze inzending gaat een
gewassenwedstrijd vooraf. Afd. H. Melkwedetrijd. Hieraan is ver bonden een
demonstratie en tentoonstelling van melkgereedschappen voor de boerderij.
Aan den melkwedstrijd nemen deel een groot aantal gediplomeerde melkers en
melksters, welke de cursussen hebben gevolgd. Afd. 1. Deze omvat landbouw
machinerieën, gereedschappen en alles wat in den ruimsten zin hierbij kan worden
ondergebracht. De keuringen zullen plaats hebben door de beste deskundigen uit
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ons land. Woensdag 7 September wordt tentoonstelling gehouden van paarden,
kippen, geiten, bijen, landbouwgewassen en machinerieën. Donderdag 8 September
zijn geëxposeerd rundvee, varkens, kippen, bijen, landbouwgewassen en
machinerieën. Tevens heeft dan plaats de melkwedstrijd en zullen worden
tentoongesteld de bekroonde paarden van den vorigen dag. Beide dagen, na afloop
der keuringen, zal de Harmonie „St. Cecilia" concerteeren op het terrein. Deze
concerten worden aangeboden door de afdeeling St. Anthonis van den N. C. B. Alles
wijst er op dat het een schitteren de demonstratie wordt, welke van het grootste
belang is voor elken landbouwer en veehouder. Het voortvarende bestuur, dat reeds
druk in de weer is tot het treffen van de noodige voorbereidingen, zij nog grooter
succes toegewenscht dan verleden jaar.

Boxmeers weekblad, 1928-09-08; 2
Rhode Islands Reds, 1e en eereprijzen: Th. Meulensteen te Beugen en Hub. Arts te
Beugen; 1e pr. Jac. Remmen te St. Anthonis; 2e H. W. V. d. Burgt te Wanroij; C.
Philips te Boxmeer; Arn. Ardts te Beugen; M. V. d. Berg te Beugen; 3e pr. M. van
Duinhoven te Boxmeer.
Deze derde Landbouwtentoonstelling mag in alle opzichten schitterend geslaagd hee
ten. Doch kan zulks wel anders? Onder leiding van een Hoofdbestuur als men hier
heeft, (Burgemeester Goossens, Gemeente Ontvanger Jac. Remmen, Wethouder
Jos. van Sambeek, Landbouwleeraar Sprenkels en Raadslid M. Peeters) dat de
zaken degelijk weet aan te pakken en voor geen moeite terugschrikt, moet de opzet
sla gen. Vooral als de natuur dan nog mee werkt. Met genoegen zullen alien, die in
deze tentoonstelling een werkzaam aandeel had den, op de voorbije dagen
terugzien. En zij mogen dit met recht. Hun werk heeft succes opgeleverd en zal
ongetwijfeld niet weinig bijdragen tot vooruitgang van landbouw en veeteelt in het
algemeen, doch voor den zandkant van het Land van Cuijk in het bijzonder. Wij
zouden aan onzen plicht te kort schieten als we hier geen hulde en dank brachten
aan Hoofdbestuur, afdeelingsbesturen, jurijleden, diverse commissies en alien die op
eenigerlei wijze hebben mede gewerkt tot het bereikte succes. Moge de bestaande
eensgezindheid blijven heerschen, opdat op den weg van thans kan worden
voortgegaan en ook weer het volgend jaar een tentoonstelling, zoo mogelijk nog
grootscher, kan worden georganlseerd.

Boxmeers weekblad, 1929-01-26; 2
ST. ANTHONIS. Feestvergadering. Woensdagavond had in café Kaal de
feestvergadering plaats van het Tentoonstellingsbestuuur, onder afdeelingen en
genoodigden. Te ruim 6 uur riep de voorzitter, de heer Jac. Remmen alien het
welkom toe en deelde mede dat berichten van verhindering waren ingekomen van de
volgende heeren: Dr. Nuijens, Boxmeer, Burgemeester Stevens, Sambeek en Ir. Dr.
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Deckers, 's Bosch. Hij constateer de met genoegen dat de opkomst schitterend was
en leidde hieruit af, dat alien zeer voldaan waren over de buitengewoon geslaagde
dagen van Sept. j.l., waaraan ook alle vertegenwoordigers der afdeelingen hier
aanwezig hun aandeel hebben gehad. Verder verzoekt de voorzitter den secretarispenningmeester den heer Jos. van Sambeek verslag uit te brengen over de
resultaten van het afgeloopen jaar. Uit dit goed verzorgd verslag ontleenen we, dat er
dit jaar een flinke winst is gemaakt en er voortaan over een goed reservefonds kan
beschikt worden, dus geen financieele zorgen meer. Dit verslag werd met vreugde
aanhoord en met veel bijval begroet. De voorzitter bracht den secretaris dank voor
zijn keurig verslag en zijne enorme werkzaamheden van voor bereiding enz.
Alvorens met feesten aan te vangen werd door den voorzitter gevraagd welke dagen
wij dit jaar zouden kiezen. Na eenige vriendschappelijke discussies werden de
tentoonstellingsdagen vastgesteld op 11 en 12 Sept. Den geheelen avond (en deze
was lang) heerschte er een vroolijke opgewekte stemming, spijs, drank en sigaren
werden alle eer aangedaan. Door den heer A. Arts uit Wanroij werd op zeker moment
het woord genomen en bracht deze in buitengewoon goed gekozen woorden
uitbundigen lof en dank aan het hoofdbestuur, waarmee hij veel bijval oogstte. Onze
Ed.Achtb. heer Burgemeester, zeer waardig lid van het Hoofdbestuur toonde zijne
bijzondere sijmpathie met dit feest door het politie uur flink te verlengen, wat een
daverend applaus ontlokte. Verder hebben de heeren Arts en v. d. Burgt uit Wanroij
(de laatste was toevallig hier en een welkome gast, „nobele lui ontmoeten elkaar")
voor een gezellig, muzikaal en dichterlijk gedeelte gezorgd. Door een afgevaardigde
uit Wanroij werden aan het bestuur de beste groeten en wenschen overgebracht van
den ouden veteraan op organisatiegebied P. Derks. Het bestuur betreurde ten
zeerste dat deze groote stuwkracht onzer tentoonstelling om gezondheidsredenen
niet aanwezig kon zijn. Het zal hem toch zeker genoegen doen dat alles weer zoo'n
schitterend verloop heeft gehad.
Zuivelfilm. De veel geroemde en leerzame Zuivelfilm j.l. Dinsdag alhier vertoond in
het Bondsgebouw had kolossaal veel belangstelling en is in alle opzichten
uitmuntend geslaagd. Telkens was de zaal flink bezet, voor de laatste of vierde maal
veel te vol, zoodat circa 100 personen zich met een staanplaats moesten tevreden
stellen, wel een bewijs dat het vertoonde in den smaak viel. Het bestuur en Directeur
der Stoomzuivelfabriek komt hiervoor een woord van lof en dank toe. Door den heer
Jac. Remmen als voorzitter en den heer Miedema als Directeur der
Stoomzuivelfabriek werden respectievelijk bij de vier voorstellingen uitleg gegeven
van de in 5 acten voorgestelde mooie zuivelfilm. We zagen en hoorden hierbij welk
een hooge vlucht het zuivelbedrijf hier in ons land heeft bereikt, wat we toch speciaal
te danken hebben aan de deskundige voorlichting, de oprichting der
Stoomzuivelfabrieken en voornamelijk het rijksbotermerk. Wij kunnen ons nog zoo
goed voorstellen hoe ruim 20 jaar geleden sommige veehouders de oprichting dezer
fabrieken antigezind waren. We zagen bij deze film voorstelling ook dat men
buitenlandsche bezoekers een bijzonder goeden indruk weet mee te geven over de
verwerking en behandeling van ons zuivelproduct, wat zeer te apprecieeren valt,
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daar toch voor het overgroote gedeelte onze boter voor het buitenland is bestemd,
en daar nog steeds een hooge reputatie geniet, dank zij het beleid onzer
Zuivelbonden en het Rijksbotermerk. Het geheel was een schoone, nuttige, leerzame
vertooning, waarvan oud en jong uit onze heele gemeente en omgeving hebben
genoten.

Boxmeers weekblad, 1930-01-18; 1
ST. ANTHONIS. Feestvergadering. Woensdagavond had in café H. Janssen Jansen,
de jaarlijksche feestvergadering plaats van het Hoofdbestuur der
Landbouwtentoonstelling St. Anthonis en Omstreken met zijne talrijke genoodigden.
Ongeveer 90 personen hadden aan deze uitnoodiging gehoor gegeven, wel een
bewijs dat men zoo'n feestavond weet te apprecieeren. De feestgangers van schier
alle plaatsen in den omtrek werden door onzen eminenten voorzitter, den heer Jac.
Remmen een hartelijk welkom toegeroepen. Spreker memoreerde de schoone
dagen van 11 en 12 Sept. waarvan zulk een roep was uitgegaan door den pers en de
duizenden bezoekers, die sommigen van zeer verre kwamen; alien waren vol lof en
bewondering zelfs wat hier de landbouwers presteeren, niet alleen op het gebied van
vee, paarden en varkensfokkerij, maar ook de kleinere boeren of liever de
afdeelingen hadden enorm succes te boeken als kippen, geiten, bijen,
landbouwgewassen en zeker niet te vergeten het fruit, wat hier voor den eersten keer
werd tentoongesteld en eene voorname attractie was voor iedereen. De heer
Botterhuis als voorzitter van deze afdeeling werd voor zijn ijver en werkzaamheden
een bijzonder woord van dank gebracht, waarmede natuurlijk het heele bestuur
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bedoeld is, en zeer zeker ook hun trouwe medewerker de heer H. Nabben te
Boxmeer. Onze geachte voorzitter gaf de verzekering dat het Hoofdbestuur dikwijls
voor eene moeilijke en zware taak heeft gestaan, doch dank zij de vlotte en zeer
vriendschappelijke medewerking van alle onderafdelingen liep alles steeds vlot van
stapel; verder gaf de voorzitter de verzekering, dat het hoofdbestuur bereid is dit jaar
dezelfde dagen weer te organiseeren, in den loop van de maand September
wanneer de afdeelingen dit wenschen, doch hiervoor hebben we in den loop van het
jaar wel eens eene afzonderlijke vergadering. Hierna verzoekt de voorzitter den
secretarispenningmeester, den heer Jos. van Sambeek, verslag uit te brengen over
de financieele resultaten van het afgeloopen jaar. Dit verslag kwam in het kort hierop
neer, dat de inkomsten hadden bedragen f. 4003,60, de uitgaven f 3085.05, aldus
een batig saldo van f 918.55. Er is op het oogenblik een mooi reservekapitaaltje
gevormd, en degelijk belegd, zoodat we volgens den voorzitter een appeltje hebben
voor den dorst. Dan nog deelde de voorzitter de vergadering mede, dat deze
feestavond nog wordt opgeluisterd door 'n jubilaris die we in ons midden hebben n.l.
de 80jarige ijmker W. van de Ven te Wanroij, die dezen zomer zoo buitengewoon de
aandacht trok van de persmannen der geïllustreerde bladen. Namens het
hoofdbestuur en alle afdeelingen, werd den jubilaris door den, voorzitter een schoone
schilderij aangeboden, n.l. het prachtige groote portret van Willem, bijenkorven
vlechtende op de Tentoonstelling van dit jaar, als huldeblijk hem aangeboden bij zijn
80en verjaardag en zijn zilveren feest als lid van den IJmkersbond St. Anthonis en
Omstreken. Willem was zichtbaar getroffen met deze spontane huldiging en wist voor
zulk een oud veteraan toepasselijk en flink te antwoorden. Een uitbundig „lang leve
Willem" brak los en wat door alien even hartelijk was gemeend. De avond werd
verder zeer genoeglijk doorgebracht met kaarten, voordrachten, speechen en niet te
vergeten met biertjes en klaartjes te verschalken. Ook voor den inwendigen mensch
werd gezorgd en gelegenheid gegeven zich te versterken met saucijsjes, eieren en
wat dies meer zij.

Boxmeers weekblad, 1930-09-06; 5
Ter gelegenheid van het Eerste Lustrum van de Landbouwtentoonstelling heeft het
BW een 4 pagina’s tellend speciaal nummer uitgebracht met allerlei informatie over
de tentoonstelling en met speciale advertenties van bedrijven die te maken hadden
met de tentoonstelling.
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TENTOONSTELUNGSNUMMER BOXMEERSCH WEEKBLAD TER GELEGENHEID
VAN HEX EERSTE LUSTRUM DER LANDBOUWTENTOONSTELLING ST.
ANTHONIS EN OMSTREKEN op WOENSDAG 10 en DONDERDAG 11
SEPTEMBER 1930.
Eerste Lustrum der LandbouwTentoonstelling St. Anthonis en Omstreken.
Het Hoofdbestuur der Tentoonstelling. Van links naar rechts M. Peeters; Jac.
Remmen, voorzitter; Burgemeester J. M. Goossens, eerevoorz.; Jos. van Sambeek,
alg.secretaris en A. J. Sprenkels.
Bij de uitgave van ons Tentoonstellingsnummer. Het feit dat de groote
Landbouwtentoonstelling te St. Anthonis op 10 en 11 September voor de vijfde maal
wordt gehouden was voor ons aanleiding tot de uitgave van dit extra nummer, geheel
aan deze expositie gewijd. Met groote belangstelling mochten we ieder jaar
gadeslaan het schitterende verloop der opvolgende Tentoonstellingen en telkens
moesten we onze bewondering uitspreken voor hetgeen werd gepresteerd. Naar,
krachten hebben we aan den opbloei mogen meewerken, door het nut eener
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tentoonstelling voor landbouw en veeteelt te belichten en waar noodig een
aansporing te plaatsen. Zooals ons Blad reeds meer dan zestig jaren deed, diende
het ook in dezen de belangen der streek en hare inwoners, waarvan het overgroote
deel tot den landbouwenden stand mag worden gerekend. En het deed ons daarom
goed ieder jaar bij onzen rondgang te kunnen constateeren dat de Tentoonstelling
meer en meer werd uitgebreid, dat nieuwe afdeelingen werden toegevoegd, dat het
aantal inzendingen de verwachtingen overtrof, maar vooral dat het aantal bezoekers
zich in stijgende richting bewoog. Dit laatste mag vooral een verblijdend teeken
genoemd worden. Hierdoor wordt het onomstootelijk bewijs geleverd dat de
landbouwende bevolking zijn tijd begrijpt en de Tentoonstellingsdagen benut om
zooveel mogelijk kennis op verschillend gebied op te doen Deze kennis maakt men
zich later ten nutte en voor de ondernemers moet het de grootste voldoening zijn dat
zulks zich weerspiegelt in de volgende tentoonstelling. Dat stemt hoopvol en is zeker
voor de leiders de voornaamste reden om met onverdroten ijver voort te gaan,
daardoor het algemeen belang dienende. Het „BOXMEERSCH WEEKBLAD" zegt
hierbij ook gaarne voor de toe komst zijn voile medewerking toe. Nimmer zal men op
ons tevergeefs een beroep doen, doch steeds zal men ons bereid vinden de
Landbouwtentoonstelling van St. Anthonis nog verder te helpen uitbreiden en in
steeds wijderen kring bekend te ma ken. De uitgave van dit extra nummer moge
daarvan het bewijs geven. Hierdoor hebben wij gemeend te handelen in den geest
onzer lezers, die, naar wij vertrouwen, ons werk op prijs zullen stellen. Hoogst
aangenaam was het ons voor deze uitgave de medewerking te mogen ondervinden
van verschillende vooraanstaande personen, wien den bloei onzer streek zoozeer ter
harte gaat. Op onze eerste aanvrage verklaarden zij zich aanstonds bereid een
bijdrage voor dit nummer te leveren, waardoor de Tentoonstelling op veelzijdige wijze
wordt belicht en dit Tentoonstellingsnummer voor velen ongetwijfeld een blijvende
waar de heeft gekregen. Aan alien die ons met een artikel vereerden onzen hart
grondigen dank. Wij voelen ons verder verplicht hier een woord van hulde te richten
tot het volijverige Hoofdbestuur, dat zijn taak zoo energiek aanpakt en hierbij trouw
ter zijde wordt gestaan door de Besturen der diverse afdeelingen en door de leden
der Regelingscommissie Moge alien, in eendrachtige samenwerking, nog lange jaren
hun krachten aan deze Landbouwtentoonstelling lang blijven schenken, landbouw en
veeteelt en daardoor onze geheele streek ten heil! Wij willen deze beknopte inleiding
besluiten met de beste wenschen voor het volledig slagen der a.s. eerste
lustrumtentoonstelling.
REDACTIE BOXMEERSCH WEEKBLAD.
=======
Een gelukwensch bij het eerste lustrum. Overal, waar meer dan gewone werkkracht
wordt ontwikkeld, mag waardeering worden verwacht. Gaarne wil ik die waardeering
uitspreken voor den arbeid van het kloeke Bestuur, dat nu reeds de vijfde
Landbouwtentoonstelling te St. Anthonis organiseerde. Het geldt hier dus het eerste
lustrum! Mijn welgemeende gelukwenschen aan de leiders en bij voorbaat aan de
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prijswinners. Maar niet aan hen, al leen. Meer nog heb ik reden om de streek geluk te
wenschen, waar de landbouwers lust en energie hebben om het houden eener flinke
gewestelijke tentoonstelling al voor de vijfde maal mogelijk te maken. Het
BOXMEERSCPI WEEKBLAD maakt mij 't zenden dier gelukwenschen gemakkelijk.
Ik doe het te liever, omdat ik aan St. Anthonis en omgeving zoo vele en aangename
herinneringen bewaar. Menig inzender, wiens naam ik in den catalogus der
tentoonstelling vermeld vind, ken ik persoonlijk en in geen hunner dorpen ben ik
vreemd. Van harte hoop ik, dat ook de vijfde Landbouwtentoonstelling van St
Anthonis moge bijdragen tot de verhooging van de welvaart en het geluk van den
boerenstand.
Mr. Dr. L. N. DECKERS, Minister van Defensie. DEN HAAG, Sept. 1930

Landbouwtentoonstelling.
In dezen tijd, waarin voortdurend ge sproken wordt over den crisis, die er heerscht in
sommige takken van den landbouw wordt de vraag wel eens gesteld, of het wel juist
gezien is om tentoonstellingen te houden en of het geringe bedrag dat voor de
producten bij verkoop ontvangen wordt, niet nuttiger kan worden besteed. Wij
meenen de vraag omtrent het nut van tentoonstellingen met de meeste beslistheid
bevestigend te moeten beantwoorden, gedenkend daarbij het oud Hollandsche
spreekwoord; „de cost gaet voor de baet". Een landbouwtentoonstelling biedt niet
alleen gelegenheid om elkanders vee en akkerproducten te vergelijken, maar tevens
stelt zij den handel in staat om op gemakkelijke wijze een overzicht te krijgen van
hetgeen wordt voortgebracht. Op dit gebied is nog veel te doen. De afzet, de verkoop
der producten is een zaak, die handel en landbouw raakt, en daarbij dienen de
handen ineen te worden geslagen. Op de buitengewone algemeene vergadering van
den Katholieken Nederlandschen Boeren en Tuindersbond op 14 Mei van dit jaar te
Utrecht gehouden, is door verschillende sprekers de vraag beantwoord: „Wat kunnen
in dezen tijd de boeren en tuinders zelf doen ter bestrijding van den crisis". We zullen
al wat daar gesproken is, hier niet herhalen, maar vragen slechts aandacht voor een
punt, de verbetering, de veredeling en opvoering tot de hoogste trap van
volmaaktheid, van de kwaliteit van het vee en de landbouwproducten, Een
tentoonstelling biedt gelegenheid om op dat gebied de krachten te meten. In de
organisaties en op de boerderij moet met alle middelen, ook die der wetenschap
worden gearbeid om vee te fokken en producten te teelen, die aan hooge eischen
voldoen en op de tentoonstelling worden de resultaten getoond. Het vooruitzicht, dat.
daar de voortbrengselen van den akker en het vee, waaraan een heel jaar zorg is
besteed, in het openbaar zullen worden beoordeeld, prikkelt den boer tot grooter
krachtsinspanning. Daarom achten wij vooral ook in dezen tijd een tentoonstelling
niet alleen nuttig maar zelfs noodzakelijk. De crisis in den landbouw is geen
plaatselijk of landelijk verschijnsel, maar heerscht over de geheele wereld Er zijn
hiervoor tal van oorzaken te vinden ook voor ons land, dat bij den afzet der
producten de moeilijkheden ondervindt van de hooge invoerrechten in andere
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landen, maar een zaak is in dezen tijd waarin ieder land zijn eigen land en tuinbouw
tracht te beschermen toch gebleven en wel dat de consument de voorkeur geeft en
blijft geven aan de beste kwaliteit, ook al is de prijs dan hooger. De internationale
concurrentie maakt het aanbod zoo groot, dat de consumenten kunnen kiezen,
vandaar dat zij na den oorlog hun eischen langzamerhand zoo hoog hebben gesteld,
dat zij alleen maar met de beste kwaliteiten genoegen willen nemen. Het beste
bewijs hiervoor is wel, dat ons land ten spijt van de geringere vervoerkosten met tal
van landbouwproducten verdrongen is van de Engelsche markt. Alleen door
verbetering van de kwaliteit van onze landbouwvoortbrengselen kunnen we
misschien het verloren terrein heroveren, want het staat onomstootelijk vast, dat voor
goede producten altijd wel afzetgebied te vinden is en dat daarvoor de hoogste
marktprijs wordt betaald. Een schitterend bewijs daarvoor heeft dit jaar de tuinbouw
geleverd. Naar Zwitserland werden tot heden betrekkelijk weinig land en
tuinbouwproducten gezonden. In Mei van dit jaar was er te Zurich een
tentoonstelling. Het centraal bureau van de veilingen ging er heen met een inzending
producten, die aan de hoogste eischen vol deed. Met eigen oogen kon men daar
onze producten van superieure kwaliteit aanschouwen en het resultaat was prachtig.
In Juni 1929 exporteerden we naar Zwitserland 19 duizend K.G. groenten en in Juni
van dit jaar direct na de tentoonstelling 11 millioen K.G., waar van 500.000 K.G.
aardappelen. Voor producten van een goede kwaliteit was er direct afzetgebied.
Landbouwtentoonstellingen vormen een prachtig middel om alle deelnemers aan te
zetten om de kwaliteit van het vee en de akkervoortbrengselen op te voeren en met
Gods zegen uit de aarde het beste te halen wat er uit te halen is en daarom meenen
we dat ze recht hebben op ruimen steun en medewerking van de overheid en
worden ze door ons ten zeerste aanbevolen vooral in deze moeilijke en zorgvolle
tijden. Bovendien bestaat ook daar, zooals reeds gezegd de meest ongezochte
gelegenheid tot overleg en samenwerking met den handel, en dat alleen kan voeren
tot het gewenschte succes
Th. F. M. SCHAEPMAN, Lid 2e Kamer der Staten-Generaal, DEN HAAG, Sept.
1930.

Bij het eerste lustrum der Landbouwtentoonstelling te St. Anthonis, Aan Uwe
vriendelijke uitnoodiging om een bijdrage voor het extranummer van dit blad ter
gelegenheid van het eerste lustrum der Landbouwtentoonstelling te St. Anthonis geef
ik wel gaarne gevolg omdat het mij tevens gelegenheid biedt een vriendengroet te
brengen aan velen in wier sijmpathieke medewerking ik mij mocht verheugen, toen ik
mijn bescheiden krachten er op mocht richten om het vooruitstrevende Land van
Cuijk een betere positie te verschaffen onder de streken, waarvan veeteelt en
zuivelbereiding de voornaamste, bronnen van bestaan uitmaken. Sinds de eerste
besprekingen, die ten doel hadden in de gemeente Oploo c.a. een
Stoomzuivelfabriek te doen verrijzen, mij voor 't eerst daar brachten is er heel wat in
die omgeving ten goede veranderd. Stierhouderij, fok en contrôlevereenigingen, aan
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en verkoopvereenigingen voor allerlei artikelen, voordrachten en cursussen,
keuringen en tentoonstellingen, zij hebben alien bij de belanghebbenden gelukkig
vruchtbare belangstelling gevonden en de Lagere Landbouwschool te St. Anthonis
getuigt door haar bijzonder voorspoedige ontwikkeling, dat een geslacht in op groei
is, dat in staat en bereid zal zijn voort te bouwen op de grondslagen, die gelegd zijn
door de zorg en den ondernemingsgeest der ouderen. De vijfde tentoonstelling zal
zeer zeker weder het tastbaar bewijs leveren, dat het Zuidelijk deel van het Cuijksche
land in staat is vee en landbouwproducten van allerlei aard voort te brengen, welke
voor die uit van nature vruchtbaarder streken nauwelijks onder doen. Stage
werkzaamheid en volgzame leergierigheid werken in dit gebied samen tot het doel,
om zooveel mogelijk het in de streek geboren en getogen volk een menschwaardig
bestaan in de buurt van het vaderlijk huis te bezorgen. Wereldlijke en geestelijke
autoriteiten steunen en bemoedigen de organisaties en de afzonderlijke
ondernemers en het bezoek der tentoonstelling overtuigt onmiddellijk dat boer en
burger de handen ineen slaan voor de eer en het belang van alles wat den landbouw
der streek betreft. Verschillende jaren mocht ik daarvan van nabij getuige zijn en met
belangstelling volg ik thans van achter de groote rivieren, die mij van het geliefd
geboortegewest scheiden, alles wat ik vernemen mag over de voortgaande
ontwikkeling van landbouw, veeteelt en zuivelbereiding in Brabant en wensch alle
ondernemingen die geschikt zijn daartoe bij te dragen van harte succes. Vooral durf
ik mijn Brabantsche landbouwende gewestgenooten blijvende belangstelling
aanbevelen voor hetgeen naar mijn meening, het meest heeft bijgedragen om de
provincie betrekkelijk snel van groote achterlijkheid tot betrekkelijken voorspoed te
brengen; het landbouwonderwijs in al zijn vele vormen. Het productieproces wordt al
ingewikkelder en eischt voortdurend meer en veelzijdiger kennis. Alleen een goed
onderwezen volk zal zich blijvend in opwaartsche lijn kunnen ontwikkelen. Van het
constante verloop dier lijn voor den LandvanCuijkschen landbouw in opgaande
richting moge nog vele jaren het bewijs geleverd worden door een tentoonstelling als
thans weer gehouden wordt. Groot succes zij haar deel.
Mr. J. J. WINTERMANS. '‘s-Gravenhage, Sept. 1930.

De Tentoonstelling een leerschool voor Landbouw en Veeteelt. St. Anthonis! Eertijds
een stil, als 't ware vergeten dorp aan den rand van de Peel. Thans eene met
rassche schreden vooruitgaande plaats die de bijzondere aandacht trekt; en wel door
de snelle ontwikkeling op gebied van grondontginning, van landbouw, van
landbouwonderwijs en niet in 't minst door den ondernemingsgeest van het
Gemeentebestuur en meerdere voortvarende mannen. Onder de kalme leiding van
burgemeester Goossens gaat zijn gemeente gestadig vooruit. Toen in het jaar 1925
te St. Anthonis door eenige vooraanstaande personen de idee geopperd werd naast
den Varkensfokdag een Veefokdag te houden meende men beter te doen een stap
verder te gaan door de voorkeur te geven aan een tentoonstelling van paarden, vee,
varkens en eenmaal zich bewegend op het tentoonstellingsterrein, werd het kranige
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besluit genomen tot een grootschen opzet. In 1926 organiseerde men een volslagen
Landbouwtentoonstelling, zooals men in den omtrek nog nimmer had aanschouwd.
Buitenstaanders, van deze onderneming hoorende, vroegen zich af, zal een
tentoonstelling van dien belangrijken omvang kans van slagen hebben? De
onderneming werd met buitengewoon succes bekroond. Na het eerste succes werd
aanstonds besloten in het volgende jaar weer eene expositie te houden en tot nog
meer uitbreiding over te gaan.
Van meet af aan had de Landbouwtentoonstelling te St. Anthonis buitengewone
aantrekkingskracht! Men mocht zich daar in de algemeene belangstelling en
medewerking verheugen. Telken jare nam de tentoonstelling grootere afmetingen
aan, de belangstelling groeide. Eene expositie zooals die elk jaar te St. Anthonis
wordt gehouden, is niet alleen een zoogenaamden fokdag van paarden, vee,
varkens, bij en, pluimvee enz. bij uitnemendheid, maar tevens een leerschool voor
landbouw, veeteelt, voor pluimvee en verder voor alles wat met landbouw
samenhangt. Men vindt zelfs al reeds allerlei andere zaken, zoodat de keurige
terreinen, waarover St. Anthonis beschikt al reeds te klein zijn geworden. Voor alle
belanghebbenden en belangstellenden is te St. Anthonis tijdens de schoone
tentoonstelling veel te zien en veel te leeren. De Landbouwtentoonstelling te St.
Anthonis mag zich inderdaad verheugen in gestadigen vooruitgang en als aan den
wensch van den actieven en securen secretaris van de Landbouwhuishoudschool
den heer Mart. Peeters zal worden voldaan dan zullen de talrijke bezoekers
ongetwijfeld zich levens kunnen overtuigen van de schitterende resultaten der
hoogstaande landbouwhuishoudschool te St Anthonis. Alhoewel er over deze
vooruitstrevende plaats en over de tentoonstelling nog zeer veel zou kunnen worden
vermeld, mogen we niet meer plaats ruimte vragen in den feestcourant en sluiten dit
simpel woordje met den hartgrondigen wensch: Moge de tentoonstelling te St.
Anthonis een blijvende belangstelling weten gaande te houden en in voortdurenden
groei en bloei toenemen! Laat mij het Landbouwtentoonstellingen Comité,
gerugsteund door het gemeentebestuur hartelijk gelukwenschen met het eerste
Lustrum en meer nog met het volkomen welslagen van de grootsche onderneming.
Gaarne welverdiende hulde en lof zij gebracht aan voornoemd Comité, en een
Eeresaluut aan het Gemeentebestuur van St. Anthonis.
W. J. H. VERSTRAATEN, Lid der Provinciale Staten, MILL, September 1980.

De Landbouw in dezen crisistijd. Wij leven in een tijd van groote depressie. Hebben
gezaghebbende economen gouden bergen beloofd in de naoorlogsche jaren, de
feiten logenstraffen hunne voorspellingen fataal. Er heerscht malaise in Handel en
Industrie, in scheepvaart en niet het minst in den Landbouw Door woord en geschrift
wordt ontevredenheid gewekt en aangewakkerd, zoodat zelfs de goedwillendenden
invloed er van niet ontgaan. Er is algemeene malaise en een ieder gevoelt het, zij het
dan ook in meerdere of mindere mate. Het is niet mogelijk de oorzaken er van in kort
bestek te behandelen, even min algemeene richtlijnen aan te geven, die verbetering
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in den bestaanden toestand zullen kunnen brengen. De nooden van den Landbouw
zijn vooral in den laatsten tijd door vooraanstaande en ter zake kundige mannen
uitvoerig en zakelijk beschouwd en besproken en kan worden verwacht, dat de direct
en meest belanghebbenden daaraan hunne voile aandacht geschonken hebben. Een
ernstig en waar woord is indertijd door het Kamerlid Vos, een man van de practijk, tot
de boeren gericht. Zoek en beproef op de allereerste plaats, zoo zeide de
boerenafgevaardigde, naar middelen om den crisis te bestrijden, die door eigen
energie, door intensieve samenwerking en meerdere ontwikkeling, ook in het bedrijf,
te bereiken zijn. Van zeer veel belang zal 't zijn, dat alles, wat door den landbouwer
in binnen en buitenland op de markt wordt gebracht, kan wedijveren met het beste
wat er wordt aangeboden. Een der middelen om dit te bevorderen is ongetwijfeld het
houden van Landbouwtentoonstellingen —

Boxmeers weekblad, 1930-12-13; 9
ST. ANTHONIS. Prijsuitreiking. Woensdagnamiddag had alhier in het Bondsgebouw
de prijsuitreiking plaats van de schitterend geslaagde landbouwtentoonstelling van
10 en 11 Sept. j.l. De voorzitter, de heer Jac. Remmen heette alien welkom,
feliciteerde alle prijswinnaars met hun succes en hoopte dat alle afdeelingen steeds
als tot op heden trouw zullen medewerken tot het slagen dezer mooie dagen. De
secretarissen der afdeelingen waren direct dapper in de weer om alle medailles en
diploma's (meer dan 400 stuks) en eenige geldprijzen aan de gelukkige winnaars uit
te reiken. Alle aanwezigen werden hierbij roijaal op sigaren getracteerd. Na de
uitreiking der prijzen had door de aangesloten Rundveefokvereenigingen een
bespreking plaats met den WelEd. heer ir. Ariens over het houden van een
Verkoopdag van stamboekvee. Volgens 't gevoelen van ir. Ariens, moesten eerst de
Fok en Controlevereenlgingen opgeven of er 'n voldoend aantal stuks vee ten
verkoop kan worden aangeboden. Dit zal geprobeerd worden en wanneer deze
opgaven gunstig zijn zal met deze eerste Verkoopdag' van uitsluitend Stamboekvee,
in den loop van 1931 kunnen begonnen worden.

Boxmeers weekblad, 1932-07-30; 1
Algem. vergadering tentoonstelling. De Zaterdag j.l. in het Bondsgebouw gehouden
algemeene vergadering van verschillende medewerkende afdeelingen voor de 7e
groote landbouwtentoonstelling St. Anthonis en Omstreken, was zeer goed bezocht.
De heer Jac. Remmen als voorzitter opende deze bijeenkomst met den
gebruikelijken groet en heette alien wel kom en sprak zijn voldoening uit over de
goede opkomst, niettegenstaande den drukken oogsttijd en de slechte
tijdsomstandigheden. Spreker maakte even bekend, dat in de eerste gehouden
vergadering van het Hoofdbestuur met de voorzitters der afdeelingen, in hoofdzaak
de vraag werd behandeld (wegens de benarde tijdsomstandigheden) ,,houden we dit
jaar weer tentoonstelling of wel een fokdag", waarop na ampele discussies spontaan
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werd besloten, door zetten op den ingeslagen weg, weer tentoonstelling, doch het
motto ,,bezuinigen", wat tegenwoordig in de lucht hangt, toepassen. Verschillende
bezuinigingen werden ter tafel gebracht, t.w. de regenverzekering welke telkenjare f
153 kost, besloten werd deze af te schaffen, omdat de kas wel toelaat, dit risico zelf
te dragen. Bezuiniging op arbeidsloon en verschillende posten als entree, vrijkaarten,
koffie en dinerkaarten enz., afschaffing van de pluimvee en geitenafdeeling, wegens
mindere ambitie van verleden jaar. Dit werd algemeen aan het Hoofdbestuur
overgelaten. Deze vergadering verliep weer eensgezind en vol goeden moed,
waarvoor de voorzitter bij sluiting dank bracht en ook de hoop uitsprak dat deze 7e
tentoonstelling weer in alle opzichten gunstig moge slagen

Boxmeers weekblad, 1935-03-09; 1
Landbouwtentoonstelling. Vastenavond Zondag werd door het Hoofdbestuur onzer
goed bekend staande Landbouwtentoonstelling eene vergadering belegd met enkele
hoofdafgevaardigden der samenwerkende afdeelingen. De voorzitter, de heer Jac.
Remmen heette alien hartelijk welkom, gaf uitleg over het gevoelen van het
Hoofdbestuur om weer in de maand September een groote Landbouwtentoonstelling
op touw te zetten, wat reeds eerder op eene al gemeene vergadering besloten werd,
nl. om de drie jaar een uitgebreide groote Tentoonstelling, De aanwezige
afgevaardigden gingen volkomen met de voorstellen accoord, de niet aanwezigen
hadden reeds schriftelijk hunne goedkeuring er aan gehecht, ook met de
voorgestelde datums van 4 en 5 September. Na eenige gemoedelijke besprekingen,
vooral met de afgevaardigde Jonge Boerenstanders over hunne flinke en leerzame
plannen, over de deelname van Boerinnenbond en Huishoudschool, al dan niet
kippen, geiten, bijen, standen etc., werd algemeen goedgevonden, alle categorieën
te laten deelnemen en de datums vast te stellen op 4 en 5 September, De Voorzitter
doet het goed te hooren dat alien met de voorstellen sijmpathiseeren en
niettegenstaande de zorgwekkende toestand in het Landbouwbedrijf op financieel
gebied, staat onze kas er goed voor; hij dankt alien voor de prettige samenwerking
en sluit met den Chr., groet.

Boxmeers weekblad, 1935-07-20; 1
St. Anthonis. Vergadering Landbouwtentoonstelling. Zaterdagmiddag had hier een
vergadering plaats van het hoofdbestuur met afgevaardigden om de 8e groote
Landbouwtentoonstelling hier te houden op 4 en 5 september a.s. voor te bereiden.
De opkomst was wederom zeer bevredigend. De heer A. Geurts, Maashees had
bericht van verhindering gezonden. De voorzitter, de heer Jac. Remmen, heette
alien welkom, dankte voor de goede opkomst en zag hierin een bewijs, dat
onverzwakt is. De vraag wordt gesteld of de afdeelingen kippen, geiten en bijen
voldoende zullen worden aangevoerd, waarover deze afdeelingen nog eerst eene
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afzonderlijke vergadering zullen beleggen en oproepen. Wat Rundvee, Paarden en
Varkens betreft, hiervoor zullen advertenties worden geplaatst in Weekblad N.C.B.
en Boxmeersch Weekblad, om deze aangiften te doen vóór 4 Augustus bij de
plaatselijke secretarissen. De Jonge Boerenstanden van het heele Land van Cuijk
zullen met één groote stand uitkomen, waarvoor reeds een ruime tent is gehuurd. De
Boerinnenbonden van het heele Land van Cuijk krijgen de beschikking over het
geheele Bondsgebouw en zullen hun beste beentje weten voor te zetten met allerlei
standen en wellicht ook met reidansen te vertoonen. Zeer zeker een nieuwe en
mooie attractie. Den afgevaardigden werd op het hart gedrukt vooral wat vee en
varkens betreft er voor te zorgen dat hoofdzakelijk eerste klas materiaal zal worden
aangevoerd, waarmede de afgevaardigden gaarne instemden. De vraag werd
gesteld of ook de paarden uit den Kring Oss konden mededingen, waarop na ampele
besprekingen besloten werd, bij de oude regeling te blijven. Na verschillende andere
huishoudelijke zaken gemoedelijk en eensgezind….

Boxmeers weekblad, 1935-09-07; 5
WOENSDAG. In de morgenuren werd hier en daar nog de laatste hand gelegd aan
stands enz. en hadden we de gelegenheid tot een rustige bezichtiging van het
geheel. Tegen het middaguur nam de Voorzit ter van het Hoofdbestuur, de heer Jac.
Remmen, voor de microfoon plaats om deze tentoonstelling te openen. Hij belichtte
hierbij speciaal de afdeelingen die den helen dag de aandacht vroegen, n.l. de
inzendingen der Jonge Boeren op de eerste plaats en vervolgens van de Landbouw
huishoudschool en de Boerinnenbonden. (Aangezien we deze stands elders
breedvoerig bespreken moeten we het gezegde hierover achterwege laten.) Spr.
richtte een woord van aansprong tot alle ouders om toch hun kinderen van het zoo
noodzakelijke huishoudonderwijs te doen genieten. Verder wees hij er op dat deze
eerste dag speciaal gewijd is aan de paardenfokkerij en riep in het geheugen terug
het verleden met zijn hoogconjunctuur. De paardenfokkerij van het Belgenras in deze
streek mag er zijn en ook de luxe afdeeling is geen dessert na den maaltijd.

Boerenleenbank
Koos Remmen was betrokken bij de oprichting van de leenbank in 1915 in café van
Tits. In 1916 werd hij lid en in 1919 bestuurslid en dat bleef hij tot 1948. Zijn zoon Jan
nam zijn plaats over en was voorzitter van het bestuur van 1948 tot 1979.
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Deze foto is waarschijnlijk genomen bij het afscheid van Marte Peeters, 1935.
Van links naar rechts: Marte Peeters, Koos Remmen, Piet Wientjes, Martinus van
Hoogstraten, Peter Verstraten, Grad Dekkers, Gerardus Jansen

Boxmeers weekblad, 1927-02-19; 2
Jaarvergadering, Vrijdag 11 Febr. hield onze Boerenleenbank in het Bondsgebouw
hare jaarlijksche algemeene vergadering, welke zeer druk bezocht werd. Van het
door den kassier nauwkeurige en breedvoerig uitgebrachte verslag, stippen wij in het
kort het volgende aan; In 1926 bedroeg het aantal leden 168, vermeerdering in '27
met 16, alzoo 184 leden. Spaarbankboekjes nog in omloop 292 Voorschotboekjes
49. Loopende rekeningen 10. De totale omzet was voor het afgeloopen jaar een
bedrag van f. 486676.09. De vorige reserve bedroeg f. 7065.54, de winst over het
afgeloopen jaar f.1236.94, alzoo eene totale reserve van f. 8302.48. Het bestuur
bestaat uit de heeren M. van Hoogstraaten, G. Dekkers en Jac. Remmen. Raad van
Toezicht P. Wientjes en J. Brienen. Kassier M. Peeters. Dat het bestuur van de
Centrale Boerenleenbank niet met salarissen gooit, wordt hierdoor bewezen, dat voor
zulk een omzet en de vele uitgebreide werkzaamheden hieraan verbonden slechts f.
400 aan den kassier wordt toegekend. Waarlijk geen baantje om jaloers op te
worden. De vergadering had een zeer geanimeerd verloop, op of aanmerkingen
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werden er niet gemaakt. Inderdaad de boeren kunnen over de werking hunner
Boerenleenbank zeer tevreden zijn.

Boxmeers weekblad, 1931-02-28; 1
ST. ANTHONIS. Jaarvergadering Boerenleenbank. Dinsdagavond hield onze
Boerenleenbank hare jaarvergadering in het Bondsgebouw. Wegens ongesteldheid
van den voorzitter der Leenbank, de heer M. van Hoogstraten werd de vergadering
geleid door het bestuurslid de heer Jac. Remmen. Wegens de griepepidemie die
hier heerschende is, hadden vele leden bericht van verhindering gezonden. De
vergadering was verplichtend op boete van 25 cent. Uit het goed verzorgde
jaarverslag en de balans van den kassier de heer M. Peeters willen we in het kort
aanstippen de balans op 31 Dec. 1930, Bezittingen in kas f 12028.02, uitstaande
voorschotten f 110473.—, loopende rekeningen f 163975.85. Totaal f. 286476,87.
Schuldenspaargelden f 270286.40 loopende rekeningen f 2937.37, reserve
f.11997.14, winst f 1255.96. Totaal f 286476.87. Op voorstel van het bestuur werden
weer de gewone subsidies verleend als aan WitGele Kruis, landbouwschool,
landbouwhuishoudschool, stierenvereeniging, taken controlevereeniging,
Ieesblbliotheek. Op voorstel van den ZeerEerw. heer Adviseur werd nog f 25 subsidie
gegeven voor versiering van het rustaltaar bij de processies in de zomermaanden.
Na eenige gemoedelijke besprekingen over financieele aangelegenheden werd deze
goed geslaagde vergadering door den waarnemende voorzitter op de gebruikelijke
wijze gesloten. —

Boxmeers weekblad, 1940-03-30; 1
ST. ANTHONIS. Zilveren jubilé Boerenleenbank. Woensdag j.l. werd hier op
degelijke wijze het 25-jarig bestaan herdacht van onze plaatselijke afdeeling van de
Boerenleenbank. Op echt Katholieke wijze werd de dag ingezet met eene algemeene
H. Communie. Na de H. Mis van 9 uur, opgedragen voor de levende en overleden
leden, vereenigden zich het bestuur, Raad van Toezicht en genoodigden met de
vrouwen der leden in het Bondsgebouw aan een buitengewoon goed verzorgde
koffietafel, waarvan gaarne en behoorlijk werd gebruik gemaakt. Hierna volgde te 2
uur een feestmaaltijd bij de kinderen Kaal, die als steeds keurig verzorgd was en
waaraan werd deelgenomen door Bestuur, R. van T. met' genoodigden en hunne
echtgenooten. Des avonds te 5 uur was het wederom feestvergadering in het
Bondsgebouw voor de mannen met tractatie op bier, sigaren en worstenbroodjes.
Om een tamelijk uitgebreid verslag van dit schoone, spontaan gevierde feest uit te
brengen, zou een afzonderlijk blad kunnen vormen. We zullen zeer beknopt een
relaas ervan trachten te geven. De heer Jac. Remmen, die (wegens de niet al te
beste gezondheid van den Directeur) als voorzitter fungeerde, heette allen hartelijk
welkom op deze feestvergadering, gaf in korte trekken een mooi relaas van de
oprichting der leenbank, de verantwoording van het bestuur, ook voor de Centrale te
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Eindhoven, de verplichting der leden etc. waarover de uitgenoodigde spreker van
dezen dag de heer Verbeeten, Hoofd-Inspecteur der C.C.B. speciaal het woord zal
voeren. Spreker zeide o.m. dat ter sprake was gebracht of het wel te pas kwam in
deze zorgvolle tijden feest te vieren, doch daar bij de oprichting der vereeniging
dezelfde toestanden hadden bestaan, en er overigens in alle opzichten reden tot
feestvieren was, werd hiertoe besloten, zij het dan op gepaste wijze.

Boxmeers weekblad, 1939-06-10; 6
Coöperatieve Centrale Boerenleenbank 5
Vergadering Boeren Hypotheekbank. Herdenking van het 40-jarlg bestaan. Maandag
herdacht de Coöp. Centrale Boerenleenbank haar 40-jarig bestaan. Om half tien
vond in de St. Catharina- kerk een plechtige H. Mis plaats, De gezongen H. Mis werd
opgedragen door den HoogEerw. deken van Eindhoven dr. Jos. Maas. Na de H. Mis
stroomden de bezoekers in grooten getale naar het gebouw „Katholiek Leven" op
den Wal te Eindhoven. Te kwart over tien werd de algemeene | vergadering
gehouden der N. V. Boeren- Hypotheekbank onder leiding van mr. P. W. H. Truyen
uit Roermond. Na opening met den christelijken groet wees deze naar het heuglijke
feit, dat vandaag herdacht wordt, Hij wees vervolgens op den gezonden toestand der
Boeren Hypotheekbank. In het bestuur werd herbenoemd de heer Th. P. H. Rutten
uit Horst. In den Raad der Commissarissen werd herbenoemd mr. P. W. H. Truyen
uit Roermond en als lid van de commissie van balans en controle werd gekozen in de
vacature P. J. van Haaren uit Tilburg, de heer J. Remmen uit St. Anthonis.
Algemeene vergadering. Te elf uur begon de algemeene vergadering van de Coöp.
Centrede Boerenleenbank voorgezeten door den heer A. Fleskens. Deze
constateerde dat de toestand in het agrarische bedrijfsleven nog steeds
zorgwekkend is, doch had vertrouwen in de constructieve landpolitiek van onze
regeering. Het bedrijf der aangesloten boerenleenbanken ontwikkelden zich in 1938
in gunstigen zin. De beschikbare middelen der Centrale Bank in 1938 zijn zeer
stabiel geweest. f. 20.000 werd in het pensioenfonds gestort, terwijl f.100.000 werd
toegevoegd aan de reserve voor effectenkoersverschillen. f10.000 werd gevoteerd
voor het crisisfonds der Boerenleenbanken. Tot lid van het bestuur werd benoemd de
heer Th. P. H. Rutten te Horst. In den raad van toezicht werd benoemd mr.Th. J. H
Aquarius te Haelen, A. Smits te Reek en de heer J. W. Smit te Wichmond. Als lid van
de commissie van advies wordt benoemd de heer J. Remmen te St. Anthonis. De
jublleumherdenking. Ongeveer half een had vervolgens de feestvergadering plaats
waarbij vele autoriteiten aanwezig waren. De vergadering werd geopend door den
voorzitter, den heer A. Fleskens uit Geldrop, die de verschillende autoriteiten welkom
heette. In zijn openingswoord bracht hij allereerst dank aan de verschillende
personen, die gedurende het 40-jarig bestaan der bank deze hebben gestuwd en
gesteund. Met een piëteitsvol woord herdacht hij hen die tot een beter leven waren
opgeroepen. Hierna was het woord aan den minister van Economische Zaken,
Minister Steenberghe. Rede Minister Steenberghe. Minister Steenberghe begon zijn
5
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rede met een beschouwing van het werk van Raiffeisen en diens worsteling om de
geesten der boeren. Spr. zag in de geslaagde Raiffeisenbeweging de groote
gangmaakster van de opleving, welke zich in het agrarische leven allerwegen heeft
gemanifesteerd. Spr. kwam tot de vraag, waardoor de verwezenlijking dezer
zegenrijke gedachte, aangevangen onder schijnbaar hopelooze omstandigheden, tot
zulk een groot succes heeft kunnen voeren. In de eerste plaats noemde hij het geloof
dat de promotors zelve hadden in de zaak die ze voorstonden en in hun roeping. In
de tweede plaats wees spr. er op, dat bij den opbouw van het geheele systeem is
uitgegaan van de behoeften, de eigenaardigheden en het karakter van het
boerenbedrijf eenerzijds en van die der boerenbevolking anderzijds. Men moest bij
den opzet rekening houden, dat het voornaamste werk in handen kwam van
menschen die financieel en boekhoudkundig niet onderlegd waren. Hierdoor bleef
ook de kleinste eenheid in het geheele organisme een levend geheel. De
toporganisatie ontnam de vrijheid der onderdeelen niet, doch bevestigde deze en
leidde haar op tot zelfstandigheid, waardoor het geheel won aan innerlijke kracht.
Spr. had bewondering voor den grooten durf, zulk een credietorganisatle op te
bouwen, zonder het toen reeds krachtige bankwezen als model te nemen. Het bewijs
is geleverd, dat de boerenstand tot groote dingen in staat is, wanneer slechts
duidelijk is gebleken, wat moet worden bereikt en welke weg moet worden gevolgd.
Dit gaf spreker hoop voor de toekomst, want op de medewerking van dien stand aan
de tallooze problemen waarvoor onze tijd ons plaatst, zal nog menigmaal een beroep
moeten worden gedaan. Aan het slot van zijn rede deelde spr, mede dat het H.M. de
Koningin had behaagd te benoemen tot officier in de Orde van Oranje-Nassau, den
heer dr. G. W. M. Huysmans, oudsten directeur der Centrale Coöp. Boerenleenbank
Spr. spelde de heer Huysmans het eere teeken op de borst. De heer Fleskens
dankte den minister voor de waardeerende woorden en wenschte den geridderde
geluk met zijne onderscheiding. Vervolgens deelde hij mede dat het bestuur had
besloten tot een persoonlijke huldiging van den heer A, Smits te Reek, die
gedurende 25 jaar in den Raad van Toezicht zitting had. Daarin wilde hij dezen raad
in zijn ge heel hulde brengen. Spr. bood den heer Smits een massief gouden
legpenning aan. Aan 28 veteranen die gedurende 40 jaren hun beste krachten
hadden besteed aan de Coöp. Boerenleenbank en de plaatselijke afdeelingen, werd
een bronzen legpenning aangeboden. Hierna was het woord aan oudminister
Deckers voor het uitspreken van de feestrede. Feestrede mr. dr. Deckers, Spreker
trad in eenige historische beschouwingen over den landbouw en zet te uiteen, dat
men tot de overtuiging kwam, dat zonder een behoorlijk geregeld landbouwcredietwezen de boerenstand gedeeltelijk ten onder zou gaan. Bij onze Oosterburen
was men ons op dit gebied een heel stuk voor. Daar had reeds veertig jaren vroeger
een edelman, Friedrich Wilhelm Raiffeisen de vaan van samenwerking geheven.
Toen hij in 1888 stierf, had de centrale der Raiffeisenbanken in Duitschland reeds 12
jaren lang haar voortreffelijken arbeid verricht. Spr. schetste vervolgens wat in
Nederland te dezer zake door de maatschappijen van landbouw is verricht en hij
herinnerde er verder aan de bekwame adviezen ten behoeve van den landbouw van
wijlen den heer P. van den Hoek aan wiens nagedachtenis spreker woorden van
hulde bracht. De inleider bracht verder in herinnering dat het de geestelijken waren,
die voor het machtige gebouw van de 568 Boerenleenbanken met haar 75000 laden,
het stoere bolwerk, van welks toren vandaag de feestvlag wappert, den hechten
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grondslag hebben gelegd. Een van de wegbereiders van het eerste uur, lid van den
eersten raad van toezicht en eerste inspecteur is nog in ons midden; de hoogeerw.
deken Souren. Spreker gaf vervolgens een schets van het werk der
Boerenleenbanken en bracht in het bijzonder dank aan kanunnik Van de Marck die
wel de Nederlandsche Raiffeisen mag worden genoemd en van zijn 70 levensjaren
er reeds 38 aan de Boerenleenbanken heeft gegeven als adviseur dezer centrale.
Met den wensch, dat men met goeden moed voorwaarts, trouw aan zijn beginselen
en vol liefde voor den boerenstand, zal gaan, besloot spreker zijn rede. Verder
voerden nog het woord de Commissaris der Koningin, de burgemeester van
Eindhoven en de geestelijk adviseur, kanunnik van de Marck uit Roermond. Met een
opwekkend woord sluit de voorzitter hierna de vergadering. Het diner. Een
gezelschap van plm. 800 personen begeeft zich hierna naar de feestelijk versierde
tent, om aan te zitten aan een feestmaaltijd. Vele sprekers, ook van de zijde der
geestverwante landbouworganisaties, heb ben bij deze gelegenheid nog van hun
dank en waardeering voor het werk van de bank uiting gegeven.

RK Kiesvereniging
Lid gemeenteraad
Boxmeers weekblad, 1919-04-12; 1
St. Anthonis. Bij de officiële candidaatstelling voor leden van den gemeenteraad
werden 3 lijsten ingeleverd. De eene bevat de volgende candidaten : A. Christiaans,
P. Bergmans, G. J. Kruijsen, J. Cornelissen, A Schraven, een 2e J. M. A. Arts, M.
Peeters, P. Wientjens, J. J. G. Remmen, M. Hoenselaar. Op een 3e komt voor P.
Baltussen, J. Peters en A. Schoenmakers

Boxmeers weekblad, 1924-01-05; 1
RK Kiesvereeniging. Op 23 dec j.l. werd hier verkiezing gehouden voor het bestuur
der R. K. Kiesvereeniging, wegens de beurt van aftreding van het oude bestuur.
Nagenoeg alle oude bestuursleden werden herkozen o.a. de volgende heeren: Jan
van Sambeek, Jac. Remmen, G. Dekkers, H. Miedema en Jos. van Sambeek. Als
plaatsvervangers de heeren: J. V. d. Berg Dekkers, P. van Heijster, P. Cornelissen,
H. Gieben en P. Jans. Van de dames werden gekozen Joh. Versleijen, Dina
Baltussen, Henrica Haerkens en Maria Kaal. De opkomst der dames was zeer
miniem te noemen. Onze vrouwelijke sexe schijnt nog weinig voor de politiek te
voelen, er is in de naaste toekomst nog niet te voorzien, dat het zwakke geslacht in
den gemeenteraad of andere politieke colleges zitting zal nemen, wat men
tegenwoordig in moderne plaatsen wel eens ziet gebeuren.
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Boxmeers weekblad, 1933-12-30; 2
ST. ANTHONIS. R.K. Kiesvereeniging. Zondag j.l. na de Hoogmis hield onze
plaatselijke Kiesvereeniging eene ledenvergadering in het Bondsgebouw, die als
altijd goed bezocht was. Bij ontstentenis van den voorzitter, werd de vergadering
geleid door het bestuurslid, de heer Jac. Remmen, die na den gebruikelijken
openingsgroet alle leden aanspoorde trouw lid der Kiesvereeniging te blijven en bij
de inning der contributie, die dezer dagen zal geschieden trouw hunne gewone
bijdrage te verleenen, zooals hier dat steeds geweest is. De heer Jan van Sambeek
als secretaris-penningmeester bracht verslag uit, hetwelk zeer beknopt luidt als volgt:
ledental 630. Inkomsten f 110.94, uitgaven f 99.92, waaronder f 63 afgedragen aan
Kieskring, aldus een batig saldo van f 11.02. Niemand had op of aanmerkingen
hierop, evenmin vragen te stellen bij de rondvraag waarna sluiting met den Chr.
groet. Kerstfeest. De plechtigheden bij de Kerstviering in onze Parochiekerk, werden
bijzonder opgeluisterd door 't Zangkoor, Jongenskoor en Dameskoor. In de vroege
Kerstmis en Hoogmis werden Missen gezongen voor gemengd koor door mannen en
jongens, waaronder de schoone nieuwe van Andriessen. Na de Hoogmis en Lof
werden nieuwe Kerstliederen gezongen bij de Kribbe voor gemengd koor, die zeer in
den smaak vielen, terwijl het Jongenskoor mooie Kerstliederen ten gehoore bracht
gedurende de stille Missen. Er is heel wat voor gerepeteerd moeten worden en veel
gevraagd van het geduld en onvermoeiden ijver van den dirigent de heer J. P. v. d.
Berg, evenwel ook van de executanten groot en klein. Onze ZeerEerw. heer Pastoor
had de attentie eene tractatie aan te bieden om zijn voile tevredenheid over een en
ander te betuigen, welke tractatie dankbaar werd aanvaard.

Boxmeers weekblad, 1935-01-05; 1
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R.K. Kiesvereeniging. Zondag na de Hoogmis had een algemeene vergadering
plaats van de R.K. Kiesvereeniging, onder leiding van den heer J. van Beijnen. Deze
deelde mede dat momenteel in kas is een bedrag van circa f 25. Het bestuur stelde
voor, in verband met de hoogere afdracht aan het Partij- bestuur, de contributie te
verhoogen en te bepalen op 25 cent, met dien verstande dat voor degenen voor wien
deze bijdrage een bezwaar is de contributie wordt bepaald op 15 cent. Over dit
voorstel werd nogal lang gediscussieerd, waarna het ten slotte met flinke
meerderheid van stemmen werd aangenomen. Bij het punt stellen van candidaten
voor de Provinciale Staten 'werd door den voorzitter medegedeeld dat de Ed.Achtb.
heer Burgemeester Verkuyl zich niet meer voor een herbenoeming beschikbaar
stelde. Hij dankte namens de vergadering den heer Verkuyl voor hetgeen deze in het
belang van de Provincie, het Kiesdistrict en speciaal voor Boxmeer en omgeving
heeft gedaan. Met deze dankwoorden stemde de vergadering door een luid applaus
in. De Ed.Achtb. heer Verkuyl dankte voor het vertrouwen dat hij tal van jaren in de
Kieskring heeft genoten, waar van de laatste 16 jaren als Statenlid. Thans achtte hij
den tijd gekomen zijn plaats in te ruimen. Ofschoon hij hiervoor meerdere redenen
heeft, had hij toch een speciaal hiertoe besloten om ook andere groepen, bij wien het
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verlangen naar een afgevaardigde sterk leeft, beter de gelegenheid te geven dit
verlangen te bevredigen. De overige zittende leden, bij wien de belangen van het
district in goede handen zijn, beval hij met warmte aan. Van arbeiderszijde werd
medegedeeld dat in hun kringen momenteel sterk wordt gepropageerd de
candidatuur van den heer Jan Peters alhier. Deze zal in verschillende afdeelingen
candidaat gesteld worden. Boxmeer heeft een groot aantal jaren een afgevaardigde
naar de Prov. Staten gezonden en zal ook in den heer Peters zeker een waardig
vertegenwoordiger vinden, aan wien de belangen van het algemeen veilig kunnen
worden toevertrouwd. Spr. beval daarom diens candidatuur aan, terwijl hij tevens aan
de boeren verzocht ook een candidaat uit hun midden naar voren te brengen, omdat
en de boeren en de arbeiders zeker recht hebben op een afgevaardigde in het
Statencollege. Nadat de candidatuur Peters ook van andere zijde nog was
aanbevolen, werd als de candidaat der boeren genoemd de heer Jac. Remmen te
St. Anthonis. Bij gehouden stemming bleek dat door de afd. Boxmeer candidaat
werden gesteld de aftredende leden de heeren Kipp uit Megen, Verstraaten uit Mill,
Ploegmakers uit Oss en Van de Ven uit Zeeland, benevens de heeren J. Peters te
Boxmeer en Jac. Remmen te St. Anthonis. Gesproken werd over wijziging van het
reglement en afschaffing van het politiek advies. Een en ander zal in de volgende
vergadering aan de orde worden gesteld. Wegens de ontslagname van de heeren J.
van Beijnen en L. Verkuijl moest bestuursverkiezing plaats hebben. Gekozen werden
de heeren N. C. van Kuijk en H Gerrits. Binnenkort zal wederom een vergadering
plaats hebben.

Provinciale Staten
Boxmeers weekblad, 1935-01-12; 2
Vergadering Kiesvereeniging. Zondag na de Hoogmls werd in het Bondsgebouw
eene ledenvergadering gehouden door onze R. K. Kiesvereeniging. Doel dezer
vergadering was het vaststellen van het nieuwe reglement en de candidatenlijst voor
de leden der Provinciale Staten. Door voorzitter en secretaris werden de
veranderingen in het reglement voorgelezen en uitgelegd, waarna het nieuwe
reglement zonder aanmerkingen werd vastgesteld. Ook werd er op gewezen dat niet
genoeg contributie was opgehaald en de bode nog eens bij sommigen zal komen
aankloppen, omdat naar het schijnt de nieuwe contributieregeling niet goed werd
verstaan. Verder werd goedgevonden een propagandacommissle te benoemen voor
de gemeenteraadsverkiezingen, mits Oploo en Ledeacker met ons willen
samenwerken. Het voornaamste punt der agenda was nu aan de beurt, n.l. het
vaststellen der candidatenlijst voor de a.s. Statenverkiezing. Door den voorzitter werd
medegedeeld ten 1e dat onze Ed.Achtb. heer Burgemeester Goossens geen
candidatuur zal aanvaarden en ten 2e dat men reeds op verschillende plaatsen,
zonder dat daar voor maar iets werd gedaan door onze Kiesvereeniging, den heer
Jac. Remmen alhier als candidaat had aangewezen, wat een verblijdend teeken is.
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Wie de heer Remmen is, aldus de voorzitter, behoeft hier niet te werden uitgelegd,
daar wij hem hier kennen als de ware candidaat voor de Land van Cuijksche boeren
en zelfs voor alle standen. Bij al de groote vereenigingen, waarvan de heer Remmen
bestuurslid is, als van de Zuid Nederl. Zuivelbond, algem. Ned. Zuivelbond, als
voorzitter onzer Zuivelfabriek, als voorzitter der landbouwtentoonstelling en niet
minder als accuraat GemeenteOntvanger en nog verschillende bestuursfuncties hier
ter plaatse wordt zijn bekwaamheid en inzicht hoog gewaardeerd en het is niet
noodig hier verder over uit te weiden Gij alien kent hem als een degelijk bekwaam en
onafhankelijk persoon. De vergadering stemde volkomen in met het gesprokene en
na ampele besprekingen werd goedgevonden de volgende lijst: De oude leden Kipp,
Megen, Ploeg makers, Oss, v. d. Ven, Zeeland, Verstraaten, Mill en eraan toe te
voegen de heeren Jac. Remmen alhier en J. Peters, Box meer. Niemand had hier
iets op aan te merken, waarna de voorzitter als gebruikelijk sloot.

Boxmeers weekblad, 1935-01-19; 2
…… van het nieuwe afdeelingsreglement en het vaststellen van de voorloopige
candidatenlijst voor de Prov. Staten Het door den voorzitter voorgelezen
ontwerpreglement werd ongewijzigd vast gesteld. Aangezien men de meenlng is
toegedaan, dat de Kiesvereeniging als zoo danig bij de verkiezing van leden van den
Gemeenteraad buiten beschouwing moet worden gelaten, wordt met algemeene
stemmen besloten ontheffing aan te vragen voor de verkiezing van den
Gemeenteraad door de Kiesvereeniging. In verband met de verhooging van de
contributie wordt het bestuur gemachtigd t.z.t. personen die bezwaarlijk de contributie
kunnen betalen, hiervan vrijstelling te geven. De afdracht der contributie aan het
Hoofdbestuur bedraagt 16 cent per lid. De voorzitter zegt, dat van de thans zittende
Statenleden: de heeren Klpp Megen, Ploegmakers, Oss, van de Ven Zeeland,
Verstraaten Mill en Verkuijl, Boxmeer, de heer Verkuijl niet meer voor een
candldatuur in aanmerking wenscht te komen. Na eenlge bespreking wordt besloten
op voorstel van het Bestuur de navolgende personen als candidaten aan te wijzen:
de heeren Kipp, Megen, Ploegmakers, Oss, van de Ven, Zeeland en Verstraaten Mill
als aftredende leden, benevens de heeren Jac. Remmen, St. Anthonis en Jan
Peters, Boxmeer. De stemming over de candidaten zal plaats hebben 17 Februari
a.s. In de vergadering die des namiddags gehouden werd voor de vrouwelijke leden,
werden dezelfde candidaten aangewezen.

Koos Remmen wordt in 1935 gekozen tot lid van de Provinciale Staten van NoordBrabant.
Boxmeers weekblad, 1935-04-27; 1
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ST. ANTHONIS. Serenade Statenlid Remmen. Paasch Maandag na de Hoogmis
bracht onze Harmonie St. Cecilia een serenade aan den heer Jac. Remmen, nieuw
gekozen Statenlid en tevens bestuurslid der harmonie. Na een pittige marsch als
inzet werd de heer Remmen en zijn geachte familie gecomplimenteerd door den
burgemeester, president der Harmonie. Hierbij memoreerde de burgemeester hoe bij
de voorloopige candidaatstelling de heer Remmen op zeer vele lijsten in den
Statenkieskring Grave voorkwam, hoe hij bij de stemming door de afgevaardigden
van onze Kieskring te Grave no. 3 werd ge plaatst. Doch hiermede waren de kiezers
niet voldaan. Bij de stemming door de leden der kiesvereenigingen en bij de laatste
officieel stemming werd de heer Remmen met groote meerderheid als no. 1 gekozen.
Hierbij kwam tot uiting de wensch der kiezers van onzen kring Grave en bijzonder
van onze gemeentenaren. De reden hiervan was uw loffelijke staat van dienst in
verschillende ambten en functies die gij steeds vervulde tot ieders tevredenheid,
strikt onpartijdig en wars van alle eigenbelang. Door de groote verwachting, die men
van u koestert, hebt gij een zware taak op uw schouders genomen in deze benarde
tijden. Uw verleden wijst op uw werkkracht op velerlei gebied, zoowel plaatselijk als
voor de omgeving. Wij hebben in ons Peelgebled nog vele H.A. woeste gronden
liggen, waar nog vele jonge boeren den kost zouden kunnen verdienen, wanneer
normale tijden zullen aanbreken. Indien dan hiervoor betere perspectieven mogen
aanbreken hoopte spreker dat ons nieuwe Statenlid in het Provinciaal College zijn
stem zal laten hooren, om zoo noodig hiervoor Provinciale steun of tegemoetkoming
te erlangen. Nogmaals bood onze burgemeester namens directeur, leden der
harmonie en de bevolking zijne gelukwenschen aan met een luid applaus van het
publiek. De Harmonie hief hierop een „Lang zal hij leven" aan. De heer Remmen
dankte hartelijk den burgemeester voor zijn felicitatie en het gesprokene, directeur en
Harmonieleden voor de hulde hem gebracht. Hij aanvaardde deze hulde niet alleen
voor zijn persoon, maar voornamelijk als een hulde aan de R.K. Staatspartij
gebracht, die bij deze verkiezing weer heeft bewezen rotsvast te staan
niettegenstaande ze in deze troebele tijden door allerlei partijen wordt aangevallen.
Spreker zal zooveel als in zgn vermogen is de belangen onzer streek bevorderen en
zal blijven doorgaan, evenals in het verleden, de belangen der gemeenschap te
bevorderen wars van alle eigenbelang en zal ook het muziekgezelschap blijven
steunen. Een luid applaus van het publiek en nog een mooi muzieknummer
beëindigde deze serenade. De muzikanten werden gul onthaald, bestuur en directeur
werden ten huize van den heer Remmen genoodigd. Moge de heer Remmen als
Statenlid een langdurige zittingsperiode zijn beschoren, dat is de wensch van onze
gemeentenaren en de kiezers in district Grave.

Boxmeers weekblad, 1939-01-14; 2
B. K. Kiesvereeniging. De leden van de R.K. Kiesvereeniging, afd. Beugen, hielden
Zondag na de Hoogmis, onder voorzitterschap van den heer Ant. Daniels, eene
algemeene vergadering. Doel van de vergadering was het vaststellen van de
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voorloopige candidatenlijst voor de Prov. Staten. Na eenige bespreking wordt
besloten de navolgende personen als candidaten aan te wijzen: de heeren J. Peters,
Boxmeer, Jac. Remmen, St. Anthonis, Dr. Kirch, Den Bosch en Ploegmakers, Oss
als aftredende leden, benevens de heeren Jos. van de Voordt, Beugen en J. M.
Goossens, Burgemeester, St. Anthonis. De voorzitter zegt, dat het niet bevorderlijk is
voor de R.K. Staatspartij, wanneer de Kiesvereeniging zich gaat bemoeien met de
Gemeenteraadsverkiezing. Wanneer de vergadering dit besluit toch zou nemen, zal
hij genoodzaakt zijn ontslag te nemen als voorzitter van de Kiesvereeniging. Hierna
wordt met bijna algemeene stemmen besloten niet aan de verkiezing voor den
Gemeenteraad, vanwege de Kiesvereeniging deel te nemen. De ontheffing hiervoor
is bereids door het bestuur aangevraagd. In de vergadering, die des namiddags
gehouden werd voor de vrouwelijke leden, werden dezelfde candidaten aan
gewezen.

Bond van Verkoopvereenigingen Kring Boxmeer
In het BHIC archief vindt men stukken van het: bestuur zedelijk lichaam Bond van
Verkoopverenigingen kring Boxmeer ter bevordering van de eerlijke handel in
landbouw en veeteeltprodukten, over het plaatsen van een ruwoliemolen van 12 pk
voor het persen van hooi en stro in een woonhuis met bergplaats, pakhuis, veewaag
en kantoor met café, 5-3-1925.
Bond van Verkoopverenigingen kring Boxmeer is de voorloper van de CHV
Boxmeers weekblad, 1931-12-24; 1
Bond van Verkoopvereenigingen „Kring Boxmeer." Voor de algemeene vergadering
van den Bond van Verkoopverenigingen Kring Boxmeer, Dinsdag in den Volksbond
te Boxmeer gehouden, bestond ditmaal een buitengewone belangstelling. De groote
zaal geleek op een haringpakkerij. Zoowel beneden als boven za ten, stonden, neen
hingen de menschen op elkaar. Reeds v66r het aanvangsuur zat alles propvol en
steeds bleef de stroom aanhouden. Zulk een belangstelling mag een verheugend feit
genoemd worden, doch is niet bevorder lijk aan een rustige en zakelijke afhandeling
der agenda. Meermalen was er zulk een geroezemoes van stemmen in de zaal dat
we het gesprokene niet of slechts ten deele konden verstaan. Plaatsruimte noopt ons
tot beknoptheid. De voorzitter, de EdelAchtb. heer P. L. Stevens te Sambeek, riep
een harte lijk welkom toe, speciaal aan Deken Hesselmans, de heeren P. Smits van
Oijen, voorzitter der Exportcentrale, v. d. Heuvel, leeraar der Landbouwschool,
Luijten, Adminlstrateur der Exportcentrale, Raad van Toezicht, Besturen der
afdeelingen, genoodigden en de Pers. Hoopten wij, aldus spreker, ten vorigen jare,
dat de crisis in den landbouw en speciaal in het vee en varkenshoudersbedrijf haar
hoogtepunt zou hebben bereikt, dat weer spoedig normale toe standen zouden
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terugkeeren en de prij zen zich geleidelijk zouden herstellen, dit heeft niet zoo mogen
zijn.
……….
Afschaffing der weeggelden is niet mogelijk; punt 2 zal worden overwogen, eveneens
punt 3. Vierlingsbeek vraagt voortaan specificatie der kosten van verzekering,
werkloonen en salarissen. De levertijd van stroo wenscht men in den zomer te
verlengen tot 7 uur. Specificatie wordt toegezegd, doch de levertijd blijft tot 5 uur, ter
besparing van arbeidskosten. St. Anthonis wil twee derde van het reservefonds
verdeelen. Dit wordt afgewezen. Na een discussie over uitbetaling van varkens welke
lijdende zijn aan t.b.c. zegt de voorzitter toe de volgende vergadering met voorstellen
hieromtrent te zullen komen. Naar aanleiding eener gemaakte opmerking dringt de
heer Smits van Oijen nog eens aan op tijdige opgave der te leveren varkens en hun
gewicht. Wenschelijk wordt geacht dat de plaatselijke zaakvoerders zitting hebben in
het Kringbestuur om hen zoodoende meer verplichtingen te kunnen opleggen. Het
Bestuur zal zulks overwegen. Een voorstel om het inenten der varkens weder voor
rekening van den Bond te nemen wordt door den Voorzitter bestreden, gezien de
voorgekomen knoeierijen. De heer Jac. Remmen uit St. Anthonis, voorzitter van den
Raad Van Toezicht, zegt dat in deze sombere tijden niet altijd de aangenaamste toon
op de ver gaderingen heerscht. De kolossale belangstelling schrijft hij toe aan het
voornemen een aanval te wagen op de groote reserve. Hij prijst het Bestuur dat voor
zulk een reserve zorgde. Het is taak en plicht dit fonds in eere te houden, dat feitelijk
niets anders is dan bedrijfskapitaal, hetwelk men niet op tafel kan brengen. Hij zou
zoeken in andere richting. Het is tijd een klacht tot de Regeering te zenden om
verbetering van den noodtoestand en stelt voor de volgende motie te zenden aan
den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw.

Boxmeers weekblad, 1935-03-30; 5
SAMBEEK vraagt nogmaals aan te dringen op de vrijlating der varkensfokkerij.
Hiermee is de Voorzitter het volkomen eens. Alleen de uitvoer van bacon moet in
handen blijven van de Regeering, maar voor de rest moet men zooveel mogelijk
trachten af te komen van den Regeeringsrompslomp. RIJKEVOORT vraagt meer
aandacht voor de voorstellen der afdeelingen op de algemeene vergadering. Zooals
het thans gebeurt zijn de vergaderingen voor de leden van geen belang. De
VOORZITTER licht toe dat het Bestuur de voorstellen behandelt en bespreekt met de
afgevaardigden. De leden hebben thuis in hun afdeelingen zegglngschap. WANROIJ
spreekt over het toegestane renteloos voorschot van f. 5.— per lid voor de
noodlijdenden. Dit juicht de afgevaardigde toe, maar hij dringt tevens aan op
verdeeling van een gedeelte der reserve onder alle leden. Het contact tusschen
bestuur en leden zou er beter door worden als het Bestuur niet steeds zoo
weigerachtig tegenover dergelijke voorstellen stond. Een, woord van den heer
Remmen. De heer JAC. REMMEN uit St. Anthonis, lid van den Raad van Toezicht,
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zegt dat in het oog der vergadering de reserve een noodzakelijk kwaad is. Velen
lijden zwaar onder de crisis. Op de eerste plaats zijn thans de vereenigingen verplicht
het in goede jaren gespaarde onder de behoeftigen te verdeelen. Het heeft zijn voile
sijmpathle om vooral den kleinen boer te helpen, maar het is te begrijpen dat ook de
middelmatige en grootere boer aan zijn aandeel wil plukken. Men maakt zich ook
bevreesd over de ExportCentrale te Boxtel en hiervoor zijn misschien reden. In
Boxtel is men begonnen in den tijd van hoogconjunctuur. We weten alien hoe de
boer vroeger gebonden was aan den vrijen handel. In 10 jaar is door Boxtel veel
bereikt, al is dit dan ook geen kapitaal in geld. De zaak is echter gebaseerd op een
goeden onder grond en noot zal iemand een cent behoeven bij te betalen, want de
reserve is ten alien tijde toereikend. Gaat men de reserve aantasten en de
Exportcentrale zou bij lang aanhouden van de crisis naar de maan gaan, wat dan?
Dan zullen we weder gebonden zijn. Het heeft alien grond te trachten de Centrale in
eere te houden. Er wordt wel eens gezegd, aldus spr., dat de reserve niet erg safe
zal zijn, omdat het Bestuur er angstvallig steeds den duim op wil houden. Spr. heeft
hiernaar een onderzoek ingesteld en is tot de bevinding gekomen dat de
aangekochte effecten en de leenlngen wel degelijk safe zijn en men zich hierover
dus niet ongerust behoeft te maken. Hij brengt het bestuur dank dat het in den
goeden tijd gezorgd heeft voor een flinke reserve, om daarmee zoo noodig de
Exportcentrale te sterken. Wel is hij er voor dat ieder jaar een gedeelte aan de
noodlijdenden wordt uitgekeerd. Verder adviseert spr. de reserve intact te houden en
er de Export centrale zoo noodig mee te steunen, want deze kunnen we niet missen.

Middenstandsverniging
Koos Remmen treedt af als bestuurslid van de Middenstandsvereniging in 1937
Boxmeers weekblad, 1937-10-09; 2
ST. ANTHONIS. Heroprichting Middenstandsvereeniging. Dinsdagavond had hier in
het Bondsgebouw de tweede vergadering plaats van de middenstanders uit onze
gemeente, welke wederom druk bezocht was en waarbij nogmaals de heer van Driel
uit 's Bosch als spreker optrad. Het doel der vergadering was onze reeds enkele
jaren slapende middenstand wakker te schudden en inderdaad, de zeer begaafde
spreker^ de heer van Driel is door zijn krachtig propagandistisch woord hierin
volkomen geslaagd. Na een inleidend woord en de behandeling der statuten en
huishoudelijk reglement, waarbij enkele opmerkingen werden gemaakt en vragen
gesteld, werd de vergadering afgevraagd, hoeveel leden zich als lid wenschten op te
geven, waarbij 25 leden toetraden zoowat alien uit St. Anthonis. Bij de verkiezing van
een voorzitter moest herstemming plaats hebben tusschen de heeren H. Schik en H.
Janssen, bij welke herstemming de laatste werd gekozen. Bij de stemming voor de
vier volgende bestuursleden werden gekozen de heeren H. Schik, J. P. van den Berg
en A. van Hulst van alhier en Chr. van Tienen te Ledeacker. Al deze heeren
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verklaarden hunne functie te zullen aanvaarden, waarna de heer van Driel alien
feliciteerde en de beste wenschen uitsprak voor de heropgerichte vereeniging. De
E.A, heer Burgemeester deelde mede dat zich 31 cursisten voor den handelscursus
hadden aangemeld; staande de vergadering kwamen er nog 6 bij, zoodat 't getal van
37 cursisten 'n mooi begin kan genoemd worden. De cursussen zullen gegeven
worden op Maandag en Donderdag des avonds in het schoolgebouw door de
leeraren de heeren J. Dekkers en Chr. Bergholz alhier en aanvangen op 18 Oct. a.s.
De ZeerEerw. heer Pastoor als adviseur der vereeniging was opgetogen over dit
schitterend resultaat gaf eenige wijze raadgevingen ten beste en wenschte leeraren
en cursisten veel succes en de nieuwe vereeniging grooten bloei voor de toekomst.
Het schoolbestuur bestaat uit de ZeerEerw. heer Pastoor, de Ed.Achtb. heer
Burgemeester, de leeraren, de voorzitter der vereeniging, de heer Janssen en het
oudste bestuurslid de heer Chr. van Tienen. Deze cursus zal zoo goed als zeker door
onzen Gemeenteraad flink gesubsidieerd worden. Moge een en ander een zegen zijn
voor onzen gedrukten middenstand. R. K. Staatspartlj. Zondag na de Hoogmis • of
liever na de laatste processie hield onze afdeeling van de R. K. Staatspartij in het
Bondsgebouw een vergadering, die als steeds goed bezocht was. De Voorzitter, de
heer H. Miedema, gaf een explicatie van deze vergadering met als voornaamste punt
het kiezen van een afgevaardigde, daar een nieuw bestuur reeds was gekozen op 'n
vorige vergadering, waarvan de secretaris, de heer Jan van Sambeek een nadere
uiteenzetting gaf. Op een voorstel en met toestemming van de geheele vergadering
werd als afgevaardigde gekozen het nieuwe bestuurslid de heer P. van Sambeek. Bij
de rondvraag, waarvan weinig gebruik werd gemaakt, stipte de voorzitter nog even
aan, dat het momenteel niet voor den wind ging met de Mussert partij in ons
Vaderland! Tenslotte bracht de voorzitter nog een hartelijk dankwoord aan de
vrijwillig afgetreden bestuursleden de heeren Jac. Remmen, Jos. van Sambeek en
G. Dekkers voor het vele werk in die lange jaren van hunne bestuursfunctie verricht.

Boxmeers weekblad, 1940-11-23; 4
In ons vorig nummer waren wij nog in de gelegenheid om een groot gedeelte der
vergadering van den Bond van Verkoopvereenigingen in het Dekenaat Boxmeer op
te nemen, welke verleden Vrijdagmiddag werd gehouden. Thans laten wij de rest van
het verslag volgen. Van den Raad van Toezicht waren aan de beurt van aftreden de
heeren Jac. Remmen te St. Anthonis en G. Vloet te Oploo. Beiden werden als zoo
danig met algemeene stemmen herkozen en namen onder dankzegging hunne
herbenoeming aan. Door een der afgevaardigden van Oploo werd gevraagd om daar
ter plaatse stroo te doen persen. De Voorzitter deelde mede dat zulks mogelijk is, als
er maar voldoende stroo ter persing wordt aangeboden. Medegedeeld werd dat de
hooilevering zeer waarschijnlijk weer zal moeten plaats hebben als verleden jaar, dus
verplichte levering. Door den plaats gehad hebbenden storm is aan het gebouw der
Verkoop vereeniging nogal schade aangericht. Deze is begroot op f. 800 en wordt
door verzekering gedekt. Boxmeer vroeg of het niet op den weg der
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Verkoopvereeniging ligt om er krachtig aan mee te werken dat ook Boxmeer wordt
aangewezen als plaats waar de Nederlandsche Veehouderij Centrale vee in
ontvangst neemt. Dit zou voor de veehouders uit deze streek een heel gemak en een
aanmerkelijk voordeel beteekenen. De Voorzitter zegde toe dat de
Verkoopvereeniging in de gevraagde richting zal werkzaam zijn. Verder spoorde hij
aan om met den verkoop van vee aan particulieren voorzichtig te zijn, omdat het niet
onwaarschijnlijk is dat verplichte veelevering komt. Oploo informeerde of de Bond
kan bevorderen dat er een beteren prijs komt voor de varkens. De Voorzitter heeft
hiertoe reeds pogingen aangewend. Indertijd is een aanmerkelijke verhooging
toegezegd; men heeft met de prijsverhooging eerstens langer gewacht dan men
mocht verwachten, maar bovendien is deze niet bevredigend. Rijkevoort bepleitte
afschaffing der biggenmerken, maar uit de toelichting door den Voorzitter Week dat
hierop alsnog weinig kans bestaat. Daar verder niemand meer ’t woord….

Varia
In deze categorie heb ik berichten geplaatst waarbij Koos Remmen slechts een enkel
maal is genoemd.
Boxmeers weekblad, 1942-09-12; 4
Groote Fokveedag te St. Anthonis.
Reserve Kampioen J Kaal, St. Anthonis.
Bartha 2 van J. 1
Zeer groote belangstelling. Jury is uiterst tevreden. Evenals de voorgaande is ook
deze fokveedag van St. Anthonis volkomen geslaagd. Reeds vroeg heerschte er een
groote drukte, die tot laat in den namiddag bleef voortduren. Voor een uitstekende
regeling en ordelijk verloop was natuurlijk weer gezorgd; daarvoor zijn de beproefde
leiders borg. De voorzitter van het hoofdbestuur, de heer Jac. Remmen, sprak
middels de microfoon een woord van welkom tot allen en herinnerde er aan dat men
aanvankelijk had geaarzeld dezen fokdag al of niet te doen doorgaan. Men kende
echter den moed en de wilskracht van het Land van Cuijksche boerenvolk, dat niet
gewoon is bij de pakken te gaan neerzitten. Deze dag, aldus spr., zal wederom
getuigen dat men met doelbewustheid blijft doorwerken aan den opbouw en
veredeling van onzen, op den zandgrond, hoogstaanden veestapel. De keuringen,
die tot 5 uur voortduurden, hadden veel belangstelling. Concentreerde zich deze in
de morgenuren hoofdzakelijk tot rundvee en varkens, na den middag verdrongen de
bezoekers zich om de terreinen waar de paarden weden gekeurd. Hiervoor was de
belangstelling ditmaal ongekend. De paardenfokkerij gaat in deze streek weer een
groote vlucht nemen.

57

Fokveedag
Boxmeers weekblad, 1945-09-08; 1
Na twee jaren van gedwongen rust werd door het Hoofdbestuur van den Fokveedag
te St. Anthonis, in samenwerking met de afdeelingsbesturen, het besluit genomen dit
jaar de Fokveedagen weer gewoon te doen doorgaan. Men heeft daarmede de
fokkers een grooten dienst bewezen, getuige de groote inzendingen, zoowel bij de
afdeeling rundvee als bij de afdeeling varkens. Men was benieuwd hoe de dieren den
' oorlog zijn doorgekomen. Maar dat is bijzonder meegevallen. Over hetgeen in beide
afdelingen was aangevoerd, had de jury den grootsten lof. Zij verklaarde dat al het
aanwezige vee in uitstekende conditie was en zelfs heel wat beter dan een paar jaar
tevoren. Jammer dat de Maaskant nagenoeg niet vertegenwoordigd kon zijn omdat
daar bijna al het fokvee verloren is gegaan. Maar de fokkers uit de getroffen dorpen
zullen niet bij de pakken neerzitten en zodra zij weer in het bezit zijn van het
benodigde fokmateriaal zullen zij in de korst mogelijke tijd weer met hun collega’s uit
andere streken gaan wedijveren.
Om 10 uur verscheen de Hoofdbestuur, de heer Jac. Remmen, voor de microfoon,
tot het uit spreken van een korte openingsrede. Hierin memoreerde hij de voorbije
jaren, die zich kenmerkten door roof en plundering van den veestapel en waar
eeniging heeft ruim f.180 opgebracht, terwijl men poogde de fokveedagen te
gebruiken voor het voeren van vuile politiek. Maar toen hebben de boeren uit het
Land van Cuijk op duidelijke wijze gedemonstreerd wat het Vaderland aan hen had.
Spr. wees op de beteekenis van de fokveedagen, die op de eerst plaats de fokkerij in
goede banen wil leiden en daarnaast de meest rationele melkproductie wil
bevorderen. Aan het slot sprak hij de hoop uit dat vooral de fokvarkens hun plaats
zullen vinden in de getroffen streken, waar men met een groot tekort zit.

Coöp. Aardappelbewaarplaats
Boxmeers weekblad, 1932-07-30; 1
Coöp. Aardappelbewaarplaats. Zondag j.l. was het de laatste dag voor aansluiting bij
de Coöp, bewaarplaats voor pootaardappelen. Door 32 personen werd op de
vastgestelde statuten het ledenregister geteekend, zoodat de oprichting een
voldongen feit is en eerstdaags de aanbesteding van het gebouw zal plaats hebben.
Naar we vernemen zijn reeds door de leden 3200 kistjes opgegeven voor bewaring
van pootgoed, terwijl er plaats zal zijn voor minstens 5000 stuks. Het voorloopig
bestuur bestaande uit de heeren Jac. Remmen, A. J. Sprenkels en G. Dekkers
hebben eer van hun werk en hun streven naar vooruitgang. De tijdsomstandigheden
in aanmerking genomen, moet men zeggen, dat onze landbouwers nog wel hoop
hebben op de toekomst. Juist in dezen tijd moeten alle zeilen bijgezet, worden voor
een intensievere cultuur en hoogere opbrengst van de bodemproductie. Bij deze
flinke deelname blijft het risico voor de leden zeer gering en bij verbetering der
economische toestanden die toch zeker zullen komen, kan succes niet uitblijven.
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Moge deze nieuwe vereeniging strekken tot heil en vooruitgang van onzen
vooruitstrevenden boerenstand.

Kamer van Crisispachtzaken van het Kantongerecht te: BOXMEER
In 1932 kwam de Crisispachtwet (Stb. 302) tot stand. Deze wet omschreef voor het
eerst begrippen als 'pachtovereenkomst', 'pachtprijs' en 'pachter'. Volgens de
Crisispachtwet kon de pachter ontheffing van zijn verplichting tot betaling van de
pachtprijs verzoeken, als voldoening van hem in verband met de toen heersende
economische crisis niet in redelijkheid gevorderd kon worden. De verzoeken tot
ontheffing werden behandeld door kamers voor crisispachtzaken, die partijen bij
aangetekende brief opriepen en hoorden. Zo spoedig mogelijk werd een met
redenen omklede beslissing genomen die schriftelijk aan partijen werd medegedeeld.
De kamer kon ook een minnelijke regeling beproeven. Deze kamers bestonden uit de
kantonrechter als voorzitter en twee leden, die niet tot de rechterlijke macht
behoorden. Dit waren de voorlopers van de pachtkamers.
Boxmeers weekblad, 1932-08-20; 3
UITVOERING VAN DE CRISIS PACHTWET. I Bij Koninklijk besluit zijn benoemd tot
deskundig bijzitter in de Kamer van Crisispachtzaken van het Kantongerecht te:
BOXMEER: 1. J. v. d. Voordt te Beugen en tot zijne plaatsvervangers: A. P. L.
Stevens, Burgemeester te Sambeek eri b. J. Clevers te Afferden; 2. J. M. Goossens,
burgemeester van Oploo c.a. te St. Anthonis en tot zijne plaatsvervangers: a. J.
Barten te Beugen en b. Jac. Remmen te St. Anthonis. VEGHEL: 1. P. A. Anderegg,
notaris te St. Oedenrode en tot zijne plaatsvervangers: a. J. P. F. van de Ven,
burgemeester van Zeeland en b. J. F. Baggen, I notaris te Schijndel; 2. G. van
Lieshout te Veghel en tot zijne plaatsvervangers: a. B. J. ;van Acht te St. Oedenrode
en b. P. V. d. Brand te Zeeland.

Handboogschutters Oefening en Ontspanning 6
Op 4 jan 1884 hield een aantal leden van handboogschuttergezelschap Oefening en
Ontspanning een vergadering om een bestuur te kiezen 's avonds om 7 uur in café
Kinderen Van der Hoven. 7 Dit lijkt de oprichtingsvergadering te zijn. Het archief ligt bij
het BHIC. Men schoot ook op De Doel, achter café Oelbroeck, nu Friends, op de
Brink.

In verschillende stukken worden verschillende namen gebruikt: Oefening en Ontspanning, Oefening
en Uitspanning. De namen duiden de Handboogschutters aan, maar ook de Rederijkerskamer en een
muziekvereniging.
7 Dit was een tapperij waarin later Manders is komen wonen.
6
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Boxmeers weekblad, 1933-04-08; 1
Oefening en Uitspanning 8. Zondag j.l. hield bovengenoemd Handboogschutters
gezelschap zijn eerste verplichte jaarvergadering met opening van het seizoen. De
president herinnerde de leden er aan bij de opening dat deze de 49e jaarvergade
ring is en stelde voor het volgend jaar het gouden jubil6 met een schitterend
concours te herdenken, wat algemeen brjval vond. Uit het jaarverslag van den
secr.pen ningmeester bleek dat een batig saldo van f 7.68 in kas was. Bij acclamatie
werd het zittend bestuur gekozen t.w. Jos. van Sambeek, President, Th. van Heijster
secr.penning meester, Jac. Remmen le commissaris en H. Gieben 2e commissaris.
„Oefening en Uitspanning" schijnt bekend te zijn. In den loop dezer week ontving de
president een offerte van de HollandAmerikalijn voor eventueele deelname aan het
groot internationaal Tournooi voor Handboogschutters dat te Chicago dezen zomer
op de groote we reldtentoonstelling wordt gehouden. De reis Rotterdam—New York
retour kostte maar f. 353.75 per persoon. Als Uncle Sam maar een 500 dollar
reductie gaf aan ieder gezelschap was er misschien wel liefhebberij voor. Het was
wel aardig om daar eens met de WildWest mannen en SiouxIndianen te gaan
kampen, doch het zal wel bij vrome wenschen blijven.

Boxmeers weekblad, 1941-04-12; 1
ST. ANTHONIS. Opening Doelen. Bij de opening van de Doelen van Oefening en
Uitspanning op Zondag j.l. door den president Jos. van Sambeek werd het woord
verleend aan den secr.penningm. Th. van Heijster voor het uitbrengen van het
jaarverslag. Hieraan ontleenen we dat er een batig saldo in kas was van ruim f. 28
met eenig schuttersmateriaal, waarvoor de secretaris een dankwoord ontving voor
accuraat en zorgvol beheer. Verder werd besloten lid te worden van den nieuwen
Nederl. Handb. Bond, mits de kringvergaderingen om beurten bij deze
aangeslotenen zullen worden gehouden. Bij de bestuursverkiezing deelde de
president mede, dat hij wegens gevorderden leeftijd niet meer in aanmerking
wenschte te komen als bestuurslid. In diens plaats werd gekozen Dr. G. Remmen. 9
De andere bestuursleden werden bij acclamatie herbenoemd. Den scheidenden
president werd door ‘t bestuurslid de heer Jac. Remmen dank gebracht voor zijn
ambitie en goede zorgen voor het gezelschap in zijn ruim 30 iarig presidentschap. Dr.
G. Remmen dankte voor het vertrouwen in hem gesteld en beloofde zooveel mogelijk
den bloei der vereeniging i.e. de mooie handboogsport te bevorderen Moge deze
mooie en kunstige sport, die in St. Teunis reeds 57 jaren lang bloeide, steeds trouwe
beoefenaars vinden. Het is vooral in dezen tijd van weinig verkeer en vermaak, de
aangewezen ontspanning voor jong en oud.

Zowel de naam Oefening en Uitspanning en de naam Oefening en Ontspanning komt men tegen in
de archieven.
9 George Remmen, zoon van Koos en later tandarts in Boxmeer
8
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Hengsten-associatie kring Boxmeer
Boxmeers weekblad, 1914-03-14; 1
Hedenmiddag vergaderden in den Volksbond te Boxmeer de aandeelhouders van de
hengsten-associatie kring Boxmeer tot afdoening van huishoudelijke zaken en het
kiezen van een definitief Bestuur Als bestuursleden werden bij meerderheid van
stemmen gekozen de volgende heeren; J. Thijssen te Beugen, tot voorzitter, Jac.
Remmen, St. Anthonis, Jac. Crouwers, Sambeek, Andr. van den Bosch, Boxmeer,
Jac. van Kempen, Vierlingsbeek, Th. van den Heuvel, Maashees en H. Peeters,
Overloon als leden en tot hun Secretaris P. Gooren, dorp Groeningen. Moge de
hengstenassociatie in den „Kring Boxmeer" een hoogen bloei bereiken

Gemeenteontvanger
Boxmeers weekblad, 1922-12-09; 2
Eervol ontslag. In de vergadering van den raad der gemeente Oploo c.a. van
Donderdag j.l, is aan den heer J. Th. Remmen 10, op zijn verzoek eervol ontslag
verleend als GemeenteOntvanger, ingaande 1 Januari 1923. Meer dan veertig jaren
heeft deze ambtenaar in dienst der gemeente zijne betrekking met ijver en
nauwgezetheid vervuld, waar voor hem bij gelegenheid der raadsvergadering door
den voorzitter dank werd gebracht. Moge het den scheidenden ambtenaar gegeven
zijn nog vele jaren in goede gezondheid te genieten van de welverdiende rust.
Boxmeers weekblad, 1923-01-06; 1
St. Anthonis. Personalia. De Raad dezer gemeen te heeft tot gemeenteontvanger
benoemd den heer Jac. Remmen.

Stierenvereeniging
Boxmeers weekblad, 1917-03-31; 1
Dinsdag jl. hield onze stierenvereeniging eene buitengewone vergadering bij M. van
Hoogstraten, wegens het toetreden der veehouders van Ledeacker en Sambeek
Hoek. Als bestuursleden voor Ledeacker werden gekozen H. Baltussen en J.
Sommers en voor Sambeek Hoek J. v. d. Hoven en Jan Peeters. Daarna werd
vastgesteld het dekgeld voor den onlangs aangekochten schoonen stier „Wilbert".
Verder werd de administratie der vereeniging opgedragen aan E. Maassen, waarvoor
hem eene gratificatie werd toegekend. Ook werd door den voorzitter gevraagd of er
10

Johannes Theodorus Remmen, vader van Koos
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iemand genegen was tegen behoorlijke vergoeding de dekgelden te innen voor al de
koeien der vereeniging. Er bood zich wel iemand aan, doch daar deze post
algemeen wat hoog bevonden werd, zullen de bestuursleden zich hier mede blijven
belasten als voorheen. Onze vereeniging heeft thans ter dekking staan 3 stieren voor
ruim 600 koeien. We hopen dat door deze uitbreiding onze vereeniging zal worden
eene degelijke fokvereeniging, en dat de gezamenlijke veehouders binnen niet te
langen tijd eens cordaat uit den hoek zullen komen en het volijverig bestuur zullen
opdragen eens een prima volbloed IJselstier, ter veredeling van onzen veestapel aan
te koopen, waaraan door het bestuur zeer gaarne zou voldaan worden, om aldus met
fokvereenigingen uit de buurt te kunnen concurreeren. Een woord van dank zij hier
gebracht aan de moeiten en opofferingen die het bestuur zich getroost, maar vooral
aan den heer Jac. Remmen, die en als voorzitter en als secretaris, van af den
beginne onze vereeniging zoo belangeloos gediend heeft

Koos Remmen treedt in 1935 af als voorzitter van de Stierenvereeniging (na 25 jaar!)
en zijn zoon Jan Remmen neemt zijn positie over.
Boxmeers weekblad, 1935-03-09; 1
Jaarvergadering. Dezer dagen hield onze bloeiende Stierenvereeniging hare
jaarvergadering in het Bondsgebouw. De voorzitter, de heer Jac. Remmen opent op
de gebruikelijke wijze, schetst de moeilijkheden waarin ons volk en vooral onze
landbouwende bevolking verkeert en spoort alien aan tot eendrachtige
samenwerking om deze moeilijke tijden zoo goed mogelijk door te komen en geeft
het woord aan den secretaris Egb. Maassen voor het uitbrengen der notulen en het
jaarverslag, als steeds keurig verzorgd, waarop geen aanmerkingen waren. Uit het
jaarverslag stlppen we kortheidshalve aan; Aantallen leden 187, aantal koeien 819.
Inkomsten en uitgaven hebben de elndcijfers van f. 2976.99, waarbij een batig saldo
van f 388.09. Na voor zichtige schatting der vier stieren op f 750, heeft de
vereeniging nog een bezit van f 34.65. Verschillende huishoudelijke zaken werden
besproken, ook of het niet voordeeliger was de stieren bij particulieren te plaatsen.
Na hierover nogal van gedachten te hebben gewisseld werd besloten bij het oude te
blijven. Aan de beurt van aftreden waren de bestuursleden Jac. Remmen, H.
Baltussen, M, Kempen, J. Peters en Th, v, d. Hoven De voorzitter, de heer Jac.
Remmen wenschte wegens drukke werkzaam heden niet meer in aanmerking te
komen evenwel gaf hij de verzekering dat de Stierenvereeniging steeds zijn
sijmpathie en aandacht zou hebben. In plaats van den aftredenden voorzitter werd
met bijna algemeene stemmen gekozen zijn oudste zoon, de heer Jan Remmen,
terwijl alle aftredende leden met nagenoeg algemeene stemmen werden herkozen,
Het bestuurslid M, Kempen bedankt den scheldenden voorzitter voor alles wat hij in
een tijdsverloop van 25 jaar voor de vereeniging deed, waarbij nogal eens
doortastend moest worden opgetreden, wat niet altijd aangenaam is, doch de
voorzitter was steeds kordaat en tact vol in zijn optreden, waarvoor spreker hem
nogmaals zijn dank en die van alle leden betuigt, Hierop dankt de heer Remmen voor
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het vertrouwen steeds in hem gesteld en belooft nog steeds zijn voile aandacht aan
de vereeniging te blijven schenken, waama sluiting met den gewonen groet.

Harmonie St. Caecilia
Hij was de eerste voorzitter van de harmonie St. Caecilia, opgericht in 1919, vooral
door toedoen van vicaris van Gemert.

Boerenbond
Voor zover ik heb kunnen zien, zat Koos Remmen niet in het bestuur van de
Boerenbond, ik vond althans geen berichten in het BW hierover. Wel heeft Koos een
keer op een vergadering van de Boerenbond een vraag gesteld aan het bestuur,
zoals blijkt uit onderstaand bericht.
Boxmeers weekblad, 1939-02-11; 2
Maandagavond gehouden in het Bondsgebouw. Aanwezig waren circa 150 leden. De
voorzitter geeft een overzicht over het afgeloopen jaar, wat niet gebracht heeft, wat
er van verwacht werd. Uit het verslag zij in het kort aangestipt: Er werd omgezet aan
veevoeder, kunstmest, brandstoffen etc. 2794189 Kg. Voor f. 123385.14 of bijna 30
wagons meer als vorig jaar. Op 1 Jan. '39 was nog 'n schuld van f 1242.42,
aandeelenbezit C.H.V. voor f. 2852. Uit de correcte balans stippen we aan een
voordeelig saldo van f 562.51. Subsidies over 1938 werden toegekend als volgt:
Landbouwschool f 50; J. B. S. f.30; Boerinnenbond f30; Stierenvereeniging f.25;
Huishoudschool f 25; Fok en Controlevereeniging f.12.50; Bijen bond f.10;
Geitenbond f.10; Politiebond f. 2.50. Aan het WitGele Kruis werd f. 50 toegekend,
indien Oploo ook subsidie geeft. Aan de beurt van aftreden als bestuursleden waren
de heeren G. Peters en H. Maassen. Daar er geen candidaten waren gesteld,
werden beiden bij acclamatie herbenoemd. Vervolgens hield de heer Sprenkels een
interessante lezing over de aangelegde proefvelden met stoppelwortelen, over
fruitteelt en tarweverbouw, over de coloradokever en de bestrijding hiervan. Nog
besprak spr. de aardappelteelt, die in opbrengst aan zetmeel nog altijd ver boven
aan staat. Hierna wordt het woord gevraagd door den heer Jac. Remmen, die
hartelijke dank brengt aan de beide jubilarissen van den Eierbond, de heeren Jan
van Sambeek en G. Dekkers, resp. als voorzitter en secretaris, die beiden deze
functie 25 jaar tot tevredenheid aller leden hebben waargenomen. Spreker wil geen
beroep doen op de gelden van de kas van den Boerenbond, doch zou het Bestuur in
overweging willen geven op het eind van het jaar eene kleine subsidie te willen
toekennen voor de nog te kort zijnde gelden voor het op te richten H. Hartmonument.
Algemeen wordt dit goedgekeurd.
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Toespraken
Boxmeers weekblad, 1938-04-23; 2
ST. ANTHONIS. Eerste plechtige H. Mis. Zooals reeds in het vorig nummer dezer
courant werd aangekondigd was de Eerste Paaschdag de lang verwachte dag
aangebroken waarop de WelEerw. heer Ed. Miedema in zijn parochie de plechtige
eerste H. Mis zou opdragen. De buurtbewoners van den Sambeek- Hoek hadden
reeds dagen te voren plannen gemaakt om niet alleen de ouderlijke woning, doch
den geheelen langen weg tot aan de kerk zeer smaakvol te versieren. Vooral de
ouderlijke woning en het kerkplein van het Raadhuis tot de Kerk waren uiterst keurig
verzorgd. Hulde hiervoor aan de buurtbewoners, die dit alleen zelf daarstelden. Circa
half tien werd de Neomist aan de ouderlijke woning afgehaald door een stoet van
bruidjes, misdienaars, de Harmonie, de Rijvereeniging, feestcommissie enz., de
Neomist met ouders, omringd door vier groote bruidjes, een gouden eerekroon boven
hun hoofden torschende, waarachter de talrijke familieleden, autoriteiten, vrienden en
kennissen. Langs den langen weg stonden zoo- wat alle parochianen en vele
vreemdelingen geschaard om van dezen feest- stoet getuigen te zijn. Op het
kerkplein waren zeer keurig en zinnebeeldig de Patronen van het Seminarie en de
Priesterlijke deugden van gehoorzaamheid, geloof, hoop, liefde, reinheid en
offervaardigheid voorgesteld. Het hoofdaltaar was keurig versierd met draperieën en
bloemen. In de geheel gevulde kerk was geen plaatsje meer over. Te 10 uur betrad
de Neomist het altaar om zijn eerste plechtige H. Mis op te dragen met assistentie
van zijn neef de ZeerEerw. heer S. Miedema, Presbyter-assistens, Kapelaan V.
Asselberghs, Diaken, Pater Marcus van Heijster subdiaken, Vicaris v. d. Heuvel,
ceremoniarius en als Acolythen de Semenaristen van St. Anthonis en Sambeek
Hoek. Door Zangkoor en Jongenskoor werd zeer verdienstelijk de Mis van A. F.
Andriessen ten gehoore gebracht. Na het Evangelie beklom onze Zeer  Eerw. heer
Pastoor den kansel en hield een schitterende begeesterende predicatie, die op
familieleden en alle toehoorders een diepen indruk maakte. Zijn- Eerw. feliciteerde
den nieuwen Priester, ouders en familieleden en heel de parochie met dit zeldzame
feest en voorrecht en schetste in prachtige woorden de verhevenheid en de
waardigheid van 't Priesterschap, noemde het zoo'n verheugend verschijnsel, dat in
onze Parochie, met eertijds zeldzame Priesterroepingen, de Priesterboom zoo volop
te bloeien staat en verzocht het gebed der ouders en van heel de parochie, om
dezen bloei zoo mogelijk nog te doen toenemen. Ook onder de meisjes begint de
religieuse boom te bloeien, waarvan er verleden jaar reeds twee naar de
Missiegebieden vertrokken, om daar te werken in den Wijngaard des Heeren,
ouders, familie en geboortegrond hiervoor wellicht voor altijd prijsgevende. Deze
verheven indrukwekkende predicatie werd zeer bewogen door alien aangehoord.
Een verheven moment was het toen de nieuwe priester voor het eerst in zijn
parochiekerk de H. Hostie ten hemel hief en na de H. Mis den zegen met het
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Allerheiligste gaf, beiden het hoogtepunt door velen niet gaarne zijn vernomen. Na
de plechtige H. Mis werd de schoone Priestercantate voor gemengd koor, woorden
van onzen Z.Eerw. Herder, muziek van Fr. Clemens v. d. Berg (wiens Priesterfeest
wij in den loop van dit jaar ook nog zullen vieren) keurig uitgevoerd en ook nog na
het Lof herhaald. Zangkoor, jongenskoor en bovenal het dameskoor hebben met
deze cantate veel eer in geoogst, niet minder dirigent en componist. Bij het uitgaan
der kerk werd den nieuwen priester een prachtige bloemenmand aangeboden door
twee jeugdige bruidjes onder het uitspreken van een paar mooie verzen, waarna
dezelfde schoone stoet onder de juichtonen der Harmonie en onder groote
belangstelling der bevolking naar den Samb. Hoek terugkeerde, waar de bruidjes
een feestlied aanhieven, de Harmonie haar feestklanken deed hooren en ten slotte
de nieuwe priester zijn zegen gaf, waarna een druk bezochte receptie volgde Voor
en na het plechtig Lof ging de feeststoet weer in dezelfde formatie. Aan het ouderlijke
huis teruggekeerd bracht de Harmonie een serenade aan de feesteling en familie,
waarna als spreker op trad de heer Jac. Remmen als plaats vervanger van den E.A.
heer Burgemeester als president der Harmonie en namens het Gemeentebestuur,
maar niet het minst persoonlijk als voorzitter der Stoomzuivelfabriek. In schoon
gekozen woorden bracht hij de gelukwenschen der muzikanten en van den heer
Burgemeester aan den Neomist, ouders en familie. Ook als voorzitter der
Stoomzuivelfabriek uitte hij de hartelijkste gelukwenschen, erbij voegende dat het
heele bestuur er trotsch op gaat en er een groote eer in stelt, dat de eerstgeborene
van hun beminden Directeur (die reeds 30 jaren lang de coöperatie beheerde tot aller
voile tevredenheid) tot de eer der altaren werd geroepen De Neomist was door al dat
uitbundig feestvertoon en grootsche huldiging diep bewogen en dankte in mooi
gekozen woorden alien die hadden bijgedragen tot deze grootsche huldiging, alien
een voor een opsommende, daarbij de hoop uitsprekende niemand te vergeten.
Harmonie en Rijvereniging werden eene enveloppe met inhoud aangeboden en de
groote stoet bruidjes chocolade reepen geoffreerd. De nieuwe Priester ontving in den
loop van den dag een keur van bloemenmanden en waardevolle cadeaux van
familieleden, vrienden enken nissen. Het is wederom een prachtig Priesterfeest
geweest, heel de parochie, maar voornamelijk de Samb. Hoek, voor wien het een
unicum was, heeft bewezen dat het zijn Priesters weet te eeren. Tenslotte kunnen we
nog vermelden, dat 2e Paaschdag de buurt met fabriekspersoneel en vrouwen
genoodigd waren en gaarne aan dezen oproep ge hoor gaven. Op dat feest
heerschte een opgewekte, vroolijke stemming, waar alien zich kostelijk amuseerden.
De heer J. Teunissen, voorzitter der Feestcommissie vertolkte in keurige woorden de
gevoelens der buurtbewoners en bood daarbij eene roijale gift als buurtcadeau aan.
De heer Hub. Reijnen (oud schoolkameraad op de verdwenen school van Samb.
Hoek) hield een mooie speech namens het fabriekspersoneel en bood onder een
geestige toespeling een mooie bureaulamp aan. Naar we vernamen hadden de buurt
bewoners, jong en oud als om strijd hun beste beentje voorgezet, om de gezelligheid
ten top te doen stijgen, waaraan Neomist, familie en alle genoodigden een
aangename herinnering zullen blijven bewaren.
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Boxmeers weekblad, 1938-08-06; 2
Eerste Plechtige H. Mis. Na op Zaterdag 30 Juli j.l. in de kathedrale basiliek van St.
Jan de H. Priesterwijding te hebben ontvangen zal onze dorpsgenoot de WelEerw.
heer Clemens van den Berg, van de Orde der Norbertijnen te Heeswijk Zondag 7
Aug. zijn plechtige eerste H. Mis opdragen in onze parochiekerk. Reeds is enkele
dagen een ijverige buurtcommissie in de weer om den nieuwen tweeden priesterzoon
van onzen ge achten koster op waardige en spontane wijze een feest voor te
bereiden, terwijl Harmonie en Zangkoor hun beste beentje voor zullen zetten, welke
beide corpsen onafscheidelijk aan den Dirigent, koster en organist verbonden zijn. •
De Priestercantate welke door een gemengd koor wordt uitgevoerd is een compositie
van den Neomist zelve en reeds tweemaal voor anderen met veel succes uitgevoerd.
Nu ze ditmaal voor den componist zelve betreft, zal het succes nog veel grooter zijn.
Heel de parochie zal spontaan dit schoone priesterfeest meevieren en zijn vreugde
uiten zoowel binnen als buiten onze parochiekerk. Ziehier in het kort het programma:
9.45 afhalen van den Neomist aan de ouderlijke woning door 75 bruidjes. Volgorde
stoet. 1. Poltie; 2. Herauten onzer Rijvereeniging St. Martinus; 3. Bruidjes die de
versiering der kerklaan zullen vormen; 4. Harmonie St. Cecilia onder leiding van den
heer Herm. Janssen; 5. Strooiende bruidjes en buurtbruidjes; 6. 7. Autoriteiten van
hier en elders, buurt en belangstellen den; 8. Ruiters te paard. Onder de plechtige H.
Mis worden de gezangen uitgevoerd door het Zangkoor met Jongenskoor onder
directie van den heer G. Dekkers, tevens dirigent van de priestercantate na Hoogmis
en Lof. Teruggekeerd in dezelfde volgorde wordt het bouquet der buurt aangeboden,
zanghulde der bruidjes onder directie van mej. R. Haerkens en toespraak van den
voorzitter, vicaris Th. v. d. Heuvel, verder toespraak en zegen van den Neomist. Van
12—1 uur receptie aan de ouderlijke woning. Na den middag voor het plechtig Lof te
3 uur dezelfde stoet, eveneens na 't Lof, waar aan de ouderlijke woning het geschenk
der buurt wordt aangeboden door den heer Jac. Remmen met toespraak. Na den
middag te 7 uur serenade der Harrnonie met toespraak van den Burgemeester.

Boxmeers weekblad, 1938-08-13; 2
Eerste Plechtige H. Mis. Zondag a.s. viert onze parochie het blijde feest van een
eerste plechtige H. Mis, n.l. van den Eerw. heer Ferdinand A. Albers O. P. De
buurtbewoners hebben gemeend dit feest zoo luisterrijk mogelijk te moeten vieren.
Een commissie is gevormd die voor de noodige voorbereidingen heeft gezorgd. Een
groot stuk van den langen weg van zijn ouderlijk huis naar de kerk is met slingers en
bloemen versierd en bogen zijn opgericht. De plechtige Hoogmis zal beginnen om 10
uur. De Neomist zal door Harmonie, bruidjes en knaapjes worden afgehaald. De
stoet zal worden opgesteld bij café A. Michiels. Door het Zangkoor zal worden
gezongen de driestemmige Mis „In honorem Sanctae Machtildis". De feestpredikatie
zal gehouden worden door onzen Zeer Eerw. heer Pastoor. Na de H. Mis zal worden
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gezongen de Cantate „De Priester" van Elb. Franssen. De geloovigen worden
verzocht in de kerk te blijven tot na deze cantate. Uitgevoerd de Priestercantate,
woorden van onzen ZeerEerw. Herder en compositie van den celebrant zelve. Hierna
en ook voor en na het Lof werd de nieuwe priester afgehaald en naar de ouderlijke
woning teruggevoerd met denzelfden stoet. Aan huis werden heerlijke liederen
gezongen door de bruidjes onder leiding van Mej. Haerkens. De Harmonie zette
steeds haar beste beentje voor. Sprekers als de voorzitter der buurt commissie, de
WelEerw. heer v. d. Heuvel, de heer Jac. Remmen en de E.A, heer Burgemeester
brachten gelukwenschen der buurt en der heele bevolking, waarbij een prachtig
cadeau der buurt werd aangeboden en als om strijd het priesterschap verheerlijkt
werd als de allerhoogste waardigheid hier op aarde. O.m. zeide Voorzitter Vicaris van
den Heuvel ook, dat nu van uit den Hemel twee moeders op den gelukkigen wijdeling
neerzagen. De heer Remmen bracht in zijn schoone speech naar voren, dat men hier
nog de Priesters weet te eeren en hoog te achten in tegenstelling met onze
Oosterburen, die de Katholieke godsdienst met de Priesters verguizen. De E.A. heer
Burgemeester schetste in zijne felicitatierede, hoe bij zijne benoeming alhier (13
jaren geleden) nog hoegenaamd geen priesterroepingen in de parochie waren
geweest en deze momenteel op 1 pCt. der geheele bevolking kunnen geschat
worden. Bij deze spreek beurten deed de luidsprekersinstallatie van den heer Chr.
Manders uitstekende diensten. De nieuwe priester was zichtbaar ge troffen door
deze spontane welgemeende hulde en het buitengewone medeleven der
parochianen en zelfs velen daarbuiten, dankte telkens op hartelijke wijze voor de
spontane hulde, niet aan zijn persoon, maar aan het Priesterschap ge bracht, vroeg
het gebed van alien voor zijn Priesterlijkwerk en beloofde ook zijn gebed voor alien
bij het H. Misoffer. Schoone momenten waren het toen de nieuwe Priester na de H.
Mis en na het Lof aan de geknielde menigte zijn zegen gaf. Rest te vermelden dat de
plaatsvervangende dirigenten en organisten die de functies van den overgelukkigen
vader moesten vervangen, zich uitmuntend van hun taak kweten, t.w. de heeren H.
Janssen, G. Dekkers, Jos. Brouwers en Jos. Bexkens. Kortom het is een zeer
schoon en waardig priesterfeest geweest onder geweldige belangstelling van
parochianen en vreemdelingen. Wat schitterde ook het hoofdaltaar met die zeldzaam
prachtige kaarsen en kandelaars.

•

Koos Remmen was tientallen jaren lid van het plaatselijke zangkoor.

•

Aan hem werd de Erepenning van verdienste der gemeente Oploo uitgereikt.

De laatste jaren van Koos en Maria
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In 1938 liet Koos een nieuw huis bouwen, naast het huis op nummer 39. Zoon Jan,
net getrouwd, bleef wonen op nummer 39 en Koos betrok het nieuwe huis op
nummer 38, samen met zijn vrouw en zijn dochters Willy en Truus. Zoon Jan nam
diverse functies over van zijn vader en Koos deed afstand van zijn bestuurlijke
functies. In 1932 had het zilveren huwelijk van Koos en Maria de krant gehaald.
Boxmeers weekblad, 1932-09-17; 1
ST. ANTHONIS. Zilveren Bruiloft. Dinsdag j.l. vierde onze geachte
GemeenteOntvanger, de WelEd. heer Jac. Remmen van Erp onder veel
belangstelling 't feest der 25-jarige echtvereeniging. Te 9 uur werd in de parochiekerk
een plechtige H. Mis gecelebreerd door twee broeders van mevr. Remmenvan Erp
met onzen WelEerw. heer Vicaris Door het Zangkoor, (waarvan de heer Remmen
meer dan 30 jaren een zeer ijverig lid is) werd de prachtige Mis voor gemengd koor,
in Honorem Sancta Ceciliae op zeer verdienstelijke wijze uitgevoerd met den
schoonen lofzang ,,Panis Angelicas". Het zilveren echtpaar met zijn talrijk gezin
mocht in den loop van den dag vele hartelijke bewijzen van belangstelling
ondervinden. Onder de bloemstukken was er een van de Stoomzuivelfabriek „De
Eendracht", waarvan de heer Remmen jarenlang de zeer tactvolle voorzitter is en
een van de Landbouwtentoonstelling waarvan de jubilaris eveneens de voorzitter is.
In den namiddag bracht de Harmonie „St. Cecilia" het zilveren echtpaar een
serenade waarbij onze EdelAchtb. heer Burgemeester in hartelijke woorden het
jubileerend echtpaar en familie feliciteerde, waarna de heer Remmen in welgekozen
woorden zijn dank vertolkte en een goed gevulde enveloppe aanbood. In café H.
Janssen werd toen door onze muzikanten en bestuur nog menig glaasje geledigd op
de gezondheid van den heer Remmen als bestuurslid, zijn geachte echtgenoote en
talrijke familie. Moge het alom geachte zilveren echtpaar in den loop der jaren ook
het ge luk beschoren zijn, in dezelfde gezondheid met zijn talrijk gezin het gouden
feest der gelukkige en gezegende echtvereeniging te vieren, dat is voorzeker de
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wensch van de talrijke vereenigingen waarvan de heer Remmen ofwel de eminente
voorzitter of een ijverig bestuurslid is en van alle ingezetenen onzer gemeente.

Op 9 september 1957 vierden Koos en Marie Remmen hun 50-jarig huwelijksfeest.
Dat was in die tijd een zeer zeldzame gebeurtenis. Het hele dorp liep er voor uit. Het
paar werd door bruidsmeisjes en de harmonie begeleid naar de kerk en vervolgens
weer naar huis. Daar werd het paar hulde gebracht. Van dat alles is een film gemaakt
die bewaard is gebleven.
Op 27 november 1961 overleed Koos. Hij ligt begraven op de begraafplaats naast de
kerk in St. Tunnis.
Op 7 februari 1969 overleed Maria van Erp. Zij werd bijgezet in het graf van haar
echtgenoot. Willij en Truus bleven in het ouderlijk huis wonen.
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