Hub Reneerkens (1911-1982)

Mensen die Hub Reneerkens gekend hebben kunnen zo wel enkele
verenigingen opnoemen waarbij hij was betrokken. Tel je die verenigingen en
instanties bij elkaar dan kom je tot een ongelooflijk lange lijst. Daaruit blijkt al
zijn enorme betrokkenheid bij het dorp en het verenigingsleven.
Hub Reneerkens werd op 16 januari 1911 geboren in Wijlre (Stokkem) als
jongste van vijf kinderen in het gezin van Johan Hubert Reneerkens en Maria
Margaretha van Reije.

echtpaar Reneerkens – van Reije
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Nadien verhuisde het gezin naar Ransdaal waar Hub een groot deel van zijn
kinderjaren doorbracht. In die dagen was er nog geen school in Ransdaal en
moest Hub dagelijks te voet naar Klimmen om daar het onderwijs te volgen.

fragment schoolfoto uit 1922
e
e
bovenste rij 2 van links Hub Reneerkens en 3 van links zijn latere
schoonbroer Piet Henstra en in de onderste rij helemaal rechts zijn
latere schoonzus Tiny van Houdt-Henstra

Na het verlaten van de lagere school werkte Hub als tuinder bij zijn broer
Sjeng. In 1930 trad hij in dienst van de Oranje Nassau I. Hier vervulde hij
administratieve werkzaamheden gedurende 42 jaren.
Op 27 juni 1942 trouwde hij in Schin op Geul voor de kerk met Mia Henstra,
dochter van Jan Henstra en Maria Theresia Hubertina Meurs.
Het echtpaar woonde enige tijd in de Grachtstraat en betrok in 1950 een van
de “witte” huizen in de Tolhuisstraat.
Uit het huwelijk werden twee dochters geboren: Magda en Margriet.
Al heel vroeg was Hub betrokken bij het verenigingsleven in Schin op Geul.
Vele jaren was hij bestuurlijk actief en legde er de basis voor veel van nu nog
florerende verenigingen en comités. Bij alle grote evenementen van alle
dorpsverenigingen was hij nadrukkelijk aanwezig. Ook bij de verenigingen
waarvan hij toevallig geen voorzitter, secretaris of penningmeester was, werd
hij gevraagd zorg te dragen voor de organisatie van feestelijkheden of als
ceremoniemeester te fungeren.
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Hub en Mia en de dochters Margriet en Magda

Een greep uit het rijke arsenaal aan activiteiten en verenigingen waarbij Hub
betrokken was in zijn leven:
Carnavalsvereniging de Waterratte
Medeoprichter in 1952 en daarna vele jaren lid van de Raad van Elf.
Gymnastiekvereniging Het Geuldal
Medeoprichter en vele jaren bestuurslid en dragende kracht.
Club 77
Medeoprichter en voorzitter van 1970 tot 1976.
St. Nicolaascomité
Medeoprichter van het comité en daarna gedurende vele jaren secretaris.
Oranje-comité
Medeoprichter en organisator van vele activiteiten. Hij startte met de nu nog
steeds populaire optocht met versierde fietsen.
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verslaggeving van een bestuursvergadering van de gymnastiekvereniging
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Bejaardensoos
Hij belegde voor het eerst de gezellige soosbijeenkomsten en organiseerde
uitstapjes met de bus naar o.a. Bokrijk, Nideggen, Schwammenauel. Bekend
is dat deze tochten meestal op zondag werden gehouden. De “oudjes” die
niet meer zo goed ter been waren konden na de mis “bie d’r Hub” in de
huiskamer onder het genot van een “tas” thee of koffie wachten op de bus.
Natuurlijk werd de hele familie hierbij ingeschakeld. Dochter Magda herinnert
zich dat ze al vanaf haar twaalfde bij de busreizen werd ingezet om ’n handje
te helpen bij het in- en uitstappen, voor het bestellen van de drankjes en
maaltijden, om in het buitenland als tolk te fungeren maar ook om een oogje
in het zeil te houden zodat niemand verdwaalde.
Overige
Tijdens zijn leven was hij verder bestuurslid van de Biljartclub, de spaarclub
(café Coumans), de K.A.B (Katholieke Arbeidersbeweging) en latere NKV,
de Mijnwerkersbond, voetbalvereniging Struchter Boys en het Nederlandse
Rode Kruis afd. Valkenburg

ceremoniemeester

18

Hij was collectant voor o.a. de Tbc-bestrijding en het Rode Kruis. Dat
betekende eerst de collectezakjes huis-aan-huis bezorgen en enkele dagen
later weer dichtgeplakt ophalen. Ook hierbij werd vaak (noodgedwongen)
een beroep op het thuisfront gedaan als er in die week meerdere
vergaderingen waren gepland.
Misschien minder bekend is dat Hub lid was van het IVN in Valkenburg.
Zijn activiteiten voor deze vereniging strekten zich uit over heel Limburg.
Regelmatig werd hij ingezet voor het tellen van verschillende soorten
orchideeën in o.a. het Gerendal. Ook hierbij mocht dochter Magda vaak een
helpende hand toesteken net als bij het bezorgen van de bestellingen van
Turkenburgs Koninklijke Zaadhandel. Hub was vertegenwoordiger van dit
bedrijf en de mensen van het dorp konden in de jaren vijftig en begin zestig
alle moestuinplanten en bloemen bij hem bestellen. Kon men niet goed
schrijven, dan vulde Hub het formulier wel in. En lag er nog een ander
formulier, ook dat werd met plezier ingevuld.
Vele inwoners kwamen met hun problemen naar Hub toe. Voor hen zocht hij
zaken uit, vulde formulieren in, voerde correspondentie met verzekeringen,
overheid, bedrijven. Waar nodig ging hij naar de instanties toe (met bus of
trein of fiets) en vocht voor de belangen van zijn dorpsgenoten.
Eind jaren zestig, bij de mijnsluitingen, kwamen vele “kumpels” langs om
raad te vragen of om te laten controleren of “de eindafrekening” ook wel
klopte.
Eigenlijk jammer dat nooit iemand de koningin heeft getipt…….
Hub overleed op 9 maart 1982 in Schin op Geul en werd aldaar op 13 maart
begraven.
Fon Weusten
met dank aan Magda en Margriet
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