
FEESTMIDDAG ST. PAULUSBUURT 

VAN ONBEKEND PERSOON 

UIT ARCHIEF 
 
 
 

Op dinsdag 5 mei organiseerde de Paulusbuurt een feestmiddag  voor de jeugd.  

Om 2 uur zou het beginnen, maar men heeft hier in Limburg een gewoonte een kwartier later te komen 

en dat was dus hier ook. 

 

Om kwart over  twee begonnen we met kienen. Door het grote aantal jongens en meisjes zat de kantine 

van Hermans goed vol. Vol enthousiasme begonnen de kinderen aan het kienspel. 

Het duurde behoorlijk lang voordat er iemand was die een rij vol had. 

De prijzen die meneer Hermans uitgekozen had waren prachtig. 

 

Om kwart over drie, half vier gingen de kinderen naar buiten waar ze konden gaan vogelpikken en 

blikgooien. Dit scheen nogal moeilijk te zijn daar de punten die gescoord werden niet aan de hoge kant 

lagen. 

Toen ze daarmee klaar waren werd ze stuk voor stuk een IQ-test voorgelegd.  Dit waren foto’s die ze 

dan moesten raden. De test bleek niet zo moeilijk te zijn. 

 

Daarna gingen ze de kantine weer in waar ze allemaal een zak snoep en een toeter kregen. 

Daarna was de prijs uitreiking.  

De winnaars van die middag waren:  

Joop en Willy Martens, Marjo en Wouter Schoenmakers, Eric Coolen, Claartje Hoeberechts,  

Lese van de Straat en Wim en Lisbeth Winkelmolen en Pietere Wolter. 

 

Om tien minuten voor half vijf begonnen we met de jongeren tot 18 jaar. 

Het kienen verliep snel en correct. Alleen was er eentje die af en toe “kien” riep, maar geen kien had. 

Om half zes kregen ook deze jongens en meisjes een IQ-test. Hier kwam als winnaar uit de bus, 

Frits Nies, die alles wist dus hij lijkt ons wel een beetje  intilligent.  

 

Om kwart voor zes gingen ze naar huis en een paar begonnen met opruimen. 

Dankzij de organiserende jongeren en alle hulp is deze middag erg succesvol geworden. 
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