Schaesbergergank op Walem en de Memorial in Margraten. Privé hield Jo van het buitenleven, goede gesprekken
en avontuurlijke vakanties. En in zijn jonge jaren van voetbal en schaatsen.
De ‘stamboom’ van Jo Franssen
Jo stamt uit een oud Valkenburgs geslacht. De oudste
stamvader was Joannes (Jan)
Franssen (ca. 1560-ca. 1624),
geboren in de huidige grensstreek tussen Berneau/Eijsden en overleden in Eijsden.
Hij was (gerechts)chirurgijn
van beroep. Maar liefst vijf
zonen van deze Jan werden
eveneens chirurgijn, waarvan Hendrik Franssen (15901671) zich als chirurgijn in Valkenburg vestigde. Hij was
tevens schepen, substituut-proostschout, borgemeester
en stadhouder van het Rosendaelsleen in Sibbe/Oud-Valkenburg. Opvolgende generaties zijn Peter, Johannes en
Johannes Casparus, die steeds beroepen uitoefenden als
chirurg en/of functies in het plaatselijke bestuur van Valkenburg en omstreken. Deze laatste, Johannes Casparus,
werd ook actief in de handel en de landbouw. Uit twee
huwelijken kreeg hij, in een woelig tijdsgewricht, een omvangrijke kinderschare. De nakomelingen van deze Caspar zijn verder over de regio uitgezworven. Bekend in de
Valkenburgse regio zijn de families Franssen-Kengen (en
Kengen-Franssen) in Sint Pieter – onder andere door het
voormalige Hotel Franssen – en de diverse families in
Klimmen en Oud-Valkenburg/Sibbe, waaruit nog twee
burgemeesters voortkomen: Jan Lambert in Valkenburg
en Hubert Joseph in Oud-Valkenburg.

De lijn waaruit Jo voortkomt gaat via Johannes Petrus
Franssen sr. – zoon van Johannes Casparus Franssen uit zijn
eerste huwelijk met Maria Crahaij – naar Johannes Petrus
jr., die in 1766 terecht komt in de Kampstraat te Ransdaal,
destijds behorende tot de gemeente Schin op Geul. Deze
en volgende generaties zijn werkzaam als werkman en
arbeider; eerst in de landbouw, later in de mijnbouw en
industrie, zowel in het Heerlense als in Aken.
Achtereenvolgens zijn dat Jan Mathias Franssen (RansdaalSchin op Geul/Heerlen), Mathias Jacob Franssen (Heerlen/
Wolfhaag-Vaals), Mathijs Franssen (Vaals/Kerkrade) en
Jozef Hubert Franssen (Vaals/Hekerbeek-Schin op Geul/
Geleen), die via zijn huwelijk met Mia Rijcken uit OudValkenburg weer in de contreien van Schin op Geul terecht
komt, evenals hun zoon Joseph Hubertus Franssen (‘onze’
Jo), getrouwd met Annie van Eckeren (Sint Pieter-Schin
op Geul/Geleen/Arensgenhout).

Het tot de voormalige gemeente Schin op Geul behorende
gedeelte Hekerbeek, Hekerbekerveld en Kalkhof

Nieuwe aanmeldingen

Koninklijke onderscheidingen

Nellie Fens-Linssen (Ransdaal), Boudewijn Geelen (Landgraaf), René en Leonie Heuts-van Os (Tolhuisstraat), Karl
en Annemie Honings-Smeets (Warande), Jim Kohl (Heerlen), John Minartz (Valkenburg), Paul en Anita Nass-Paffen
(Strucht), Nelly Vincken-van Hasselt (Strucht) en Peter
Visser en Wilma Peeters (Keutenberg).

Langs deze weg feliciteren wij onze – uit de gemeente Valkenburg afkomstige – leden Piet de Backer (Valkenburg) en
Gerrit van Wissen (Panhuis) met de recentelijke benoeming
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Afscheid hebben we moeten nemen van Sjir Boon (Hoogbeek), Jacques Eijssen (Hulsberg) en Mieneke van HoofSmeets (Oudenbosch).

Herhaalde oproep!
Ondanks dat het al vaker is gemeld, willen we langs deze
weg blijven oproepen voor het doorgeven van ontbrekende of vernieuwde e-mailadressen. Hierdoor kunnen we
ons een aanzienlijk bedrag aan portokosten besparen.
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