
Studentenclub St. Don Bosco 
 
 
In het tweede en derde kwart van de 20e eeuw kende Roggel een jongerenvereniging die 
zich ‘studentenclub’ noemde. Zodra men de lagere school achter zich liet en een 
vervolgopleiding volgde kon je lid worden. Ambachts- en landbouwschool waren uitgesloten. 
Aanvankelijk was er alleen een jongensclub, eind vijftiger jaren kwam er ook een 
meisjesvariant. 
 
Het begin van de studentenclub – al heette ze toen nog niet zo – ligt vermoedelijk in 1934. 
Toen de club in 1964 haar 6e lustrum vierde is nagegaan waar de oorsprong zou liggen. In 
het jubileumboekje staat vermeld dat een onderwijzer, Gillissen, met enkele scholieren op 
fietstocht ging naar Zuid-Limburg. Vermoedelijk ligt daar het begin van een vereniging die 
zich er op richtte om ‘jong-studenten’, scholieren, tijdens hun vakanties een 
ontmoetingsplek te bieden. 
In het lustrumboekje wordt ook melding gemaakt van een Roggelse Jeugdvereniging ‘Jong 
Nederland’ waar zich een groep van afscheidde die zich vooral richtte op de jeugd die naar 
het Middelbaar Onderwijs (Mulo, HBS, seminarie, enz.) ging. Het is geen boude 
veronderstelling om aan te nemen dat er een stimulans uit ging van jongens die naar een 
seminarie gingen. Immers, zij waren daar in een internaat en kwamen eigenlijk alleen in de 
drie vakanties (kerst-, paas- en grote vakantie) terug naar hun ouderlijke huizen. Ze waren 
veel contacten van de lagere school kwijt geraakt, en troffen in die studentenclub 
gelijkgestemde zielen.  
 
In veel Limburgse gemeenten ontstonden in de loop der jaren zulke clubs. Dat leidde tot 
onderlinge contacten, vooral in de vorm van (sport)wedstrijden, en zelfs een provinciale 
koepelorganisatie. Tot de 60er jaren waren het uitsluitend jongensclubs. Weinig meisjes 
volgden middelbaar onderwijs. Rond 1960 ontstonden ook meisjesclubs, ook in Roggel. 
 
Een van de bijzonderheden was dat de club van jongeren tussen 12 en 25 jaar volledig op 
zichzelf stond. Er was een eigen bestuur en alle activiteiten werden zelf georganiseerd. 
Alleen de plaatselijke kapelaan meldde zich soms op vergaderingen als geestelijk adviseur of 
moderator en had een bijdrage aan de vergadering in de vorm van een ‘stichtelijk woord’. 
Natuurlijk waren het meestal de wat oudere jongelui die aan het roer stonden, vooral de 
seminaristen konden zich op deze wijze voorbereiden op het omgaan met jongeren in het 
toekomstige parochies. 
 
 
Er is weinig archief te vinden. Dat kan betekenen dat papieren verloren zijn gegaan, maar 
ook dat de club niet altijd actief is geweest. Zo is onduidelijk wat er na de beginjaren (1934-
1935) is gebeurd. Zijn er tijdens de oorlog activiteiten geweest? Personen die ons hierover 
zouden kunnen informeren zijn ons inmiddels grotendeels ontvallen. Door ontbreken van 
archief weten we ook niet wie we nog eens zouden kunnen bevragen. Uit een brief van de 
bondsmoderator, Prof. Jac. Jansen, uit 1946 zou voorzichtig geconcludeerd worden dat de 
provinciale organisatie is blijven bestaan en dat die na de oorlog de studentenclubs weer 
nieuw leven wilde inblazen. Pas circa 1951 vinden we in het archief weer vergaderverslagen. 



Vooral secretaris  J. Crijns heeft zich destijds ingespannen om de club weer te activeren en in 
leven te houden. 
 

 
Studentenclub 1950. 
v.l.n.r. 
1e rij zittend: Dré Scheres, onbekend, Wim Crijns en Peter van den Kroonenberg. 
2e rij: Sef Vaes, Pierre Simons, Ferd Hendriks, Tjeu Moors, Wim Wagemans, Hein Wagemans, 
Jo Stemkens, Piet Vullers en Piet Ramaekers. 
 

 
Ook in de vijftiger jaren is er kennelijk een 
impasse geweest, hetgeen blijkt uit een 
verslag van het initiatief van Thei Gorissen 
(paasvakantie 1957) om de jongstudenten 
weer bijeen te roepen. Jan Mooren werd 
voorzitter. De jaren hierna waren actieve 
jaren totdat tegen 1970 St. Don Bosco een 
langzame en zachte dood tegemoet ging. 
 
 

De studenclub op kamp rond 1950 
 
Kring en bond 
Een deel van de activiteiten werd bepaald door contacten in Kringverband. Limburg was 
verdeeld in een aantal ‘kringen’. Roggel hoorde tot Kring Roermond. Deze kring omvatte, 
naast Roggel, de studentenclubs uit een gebied dat zich uitstrekte van Kessel tot Echt. 



Er vonden uitwisselingen plaats (voetbalwedstrijden, discussieavonden, spelavonden, later 
ook dansavonden, e.d.). Een vast patroon waren sportontmoetingen. In de winter en 
voorjaar vooral binnenspelen. Dammen, schaken, tafeltennis en biljarten waren vaste 
onderdelen. Maar ook werden er soms andere aan toegevoegd: beugelen, toepen en zelfs 
snelbreien. 
 
Clubs organiseerden intern wedstrijden en de plaatselijke kampioenen werden afgevaardigd 
naar de kringkampioenschappen die op toerbeurt werden georganiseerd.  
Zo vonden ook buitensportwedstrijden plaats (voetbal en atletiek).  
Boven de kringen stond nog een provinciale bond , de Katholieke Studerende Jeugd Limburg 
(KSJL). Zij zagen er op toe dat er verantwoord werd gewerkt. Zo organiseerden ze 
bijeenkomsten om ‘leiders’ te trainen in het organiseren van zomerkampen, avondspelen, 
e.d. Binnen- en buitenspelen hadden hun provinciale pendant. 
Voor zover we konden nagaan heeft Roggel drie keer een ‘bondskampioen’ geleverd: in 1950 
(Tegelen) werd Pierre Simons (vanne smèd op de Koppelstraot) kampioen biljarten en ook Jo 
Stemkens (bakkerij Kerkstraat) won goud al is niet duidelijk waarmee, vermoedelijk 
tafeltennis. Enkele jaren later werd Toon Scheenen (Strubben) kampioen dammen van de 
Limburgse bond. 
Ook St. Don Bosco heeft enkele malen kringspelen georganiseerd. In 1959 binnenspelen in 
het patronaat (biljarten bij de Beukelaer), Paasvakantie 1950 buitenspelen op de Heibloem 
en in 1960 op Schöndeln. 
Een groot succes werden de kringbinnenspelen in Heythuysen in 1966. Roggel vaardigde 
bijna 40 deelnemers af en kwam met 12 medailles naar huis. 
Vermeldenswaard is ook dat er in kringverband gewerkt werd aan een ‘filmkring voor de 
studerende jeugd’. Actief waren de afdelingen Helden-Panningen, Roermond en Echt. Hoe 
vaak en welke films gedraaid zijn in Royal-theater te Roermond is niet meer te achterhalen, 
op enkele titels na: To kill a mockingbird (Robert Mulligan) en Les Parapluies de Cherboug 
(Jacques Remy). 
Voor zover bekend heeft slecht één Roggelnaar deel uit gemaakt van kring- of bondsbestuur: 
J. Crijns (destijds secretaris van St. Don Bosco) werd in 1951 gekozen in het kringbestuur. 
 
Activiteiten 
Wat deed men zoal? Zo als eerder aangegeven beperkten de activiteiten zich voornamelijk 
tot de drie vakantieperioden. Soms werd er medewerking verleend aan goede-doelen-acties 
zoals het Bouwfonds, Nyassaland en een ledenwerfactie voor de KRO. 
 , 
Aan het begin van de vakantie werden de ‘studenten’ uitgenodigd voor een vergadering 
waar het bestuur een activiteitenplan voorlegde. Aan het einde van de vakantie vond ook 
vaak een vergadering plaats teneinde de afgelopen weken te evalueren en eventuele 
tussenvakantieactiviteiten af te spreken. Zoals een katholieke vereniging betaamt werd elke 
vergadering geopend en gesloten met de ‘Christelijke Groet’. 
 
In de kerstvakantie waren het vooral bezigheden die zich binnen afspeelden. Er werden 
clubkampioenschappen gehouden voor binnenspelen, een contactavond met 
geheugenspelletjes, e.d. Overdag waren (vooral in de ‘patronaatstijd’) middagen 
afgesproken waarop men elkaar kon ontmoeten voor een potje dammen of schaken, er 
werd ‘gepingpongd’ of gekaart (hartenjagen of eenentwintigen!). 



In de paas- en zomervakantie waren het meer buitenactiviteiten: fietscross, fietsrally’s, 
wandelingen, bosspel, excursies, dansles, avondspelen, voetbalwedstrijden, e.d. Vaste prik 
was in de zomer het zomerkamp.  
Soms werd er een excursie georganiseerd. In de diverse stukken zijn bezoeken te vinden aan 
bierbrouwerij Lindeboom (Neer) en Huybens (Horn), slachtbedrijf Limco (Weert), Philips 
(Roermond), DAF (den Bosch), Bethanië (Beegden), Maastricht (met rondvaart), Globe 
(Tegelen), e.d.  
  
Het leeftijdsverschil tussen de leden was regelmatig een bron van meningsverschillen. De 
belangstelling van 12- en 13jarigen is natuurlijk anders dan van 17+. Eind vijftiger jaren werd 
voor junioren (12-16 jaar) en senioren (16+) een ander programma bedacht. Voor de 
senioren betekende dit o.a. (Amerikaanse) fuiven en later dansavonden. Bij deze activiteiten 
mocht ook alcohol worden geserveerd. 
Het is ook de periode waarin een vrouwelijke variant, de Meisjesstudentenclub SPIRIT, tot 
stand kwam. Dat er veel gezamenlijke activiteiten met de senioren van beide clubs werden 
georganiseerd, lag voor de hand: wandelingen, fietstochten, dansavonden, enz. 
St. Don Bosco komt de eer toe van de organisatie van het eerste kringbal (in Roermond, 
1959) voor senioren. Het werd geen succes, maar de geest was uit de fles, en het kringbal 
werd een jaarlijks terugkomende activiteit. 
 
Zomerkampen 
Hét grote evenement in de zomervakantie was een zomerkamp van ongeveer een week. Per 
fiets werd dan een (soms buitenlandse) bestemming bezocht. Er werd overnacht in 
jeugdherbergen, bij boeren, een seminarie of parochielokalen. 
Zonder volledig te willen ( en kunnen) zijn noemen we verblijven in/op Stokershorst, Epen, 
Sterksel en Well. Maar vooral Duitsland was in trek: Vallendar am Rhein (1959), Ringen 
(1959), Strauch Eifel (1963?), Königswinter en Duisburg (1966). Maar ook België, waar in 
Ovifat (Hoge Venen) in 1963 een zomerkamp plaats vond. 
Een grote stimulator van zulke kampen was Harry Raemaekers. Hij had in Duitsland 
theologie gestudeerd en er veel contacten aan over gehouden die hem aan logeeradressen 
konden helpen. 
Soms werd het kamp vervangen door een trektocht. In 1962 en 1964 werd per fiets een 
tocht gemaakt tot in Noord-Holland, waarbij onderweg verschillende bezienswaardigheden 
werden bezocht. Ook legendarisch was een reis naar Parijs waarbij de afstand liftend werd 
overbrugd (1963). 
De vroegst bekende tocht was per fiets naar Valkenburg. In 1934 was dit een van de eerste 
activiteiten van de studentenclub. Uit 1949 noteerden we nog een fietstocht naar Bastogne 
(Noord-Frankrijk).  



 
Foto van de studentenclub uit Roggel die is gemaakt in 1959  tijdens een fietsvakantie in 
Duitsland (Ringen, Vallendar, Koblenz). 
Op de foto staan de volgende personen: 
Helemaal onderaan: Ger (toen Graad) van Roij. 
Middelste rij: v.l.n.r.: André Raemaekers, Jan Jenniskens( Broekhuizenvorst Neef van Harry eb 
Dré Raemaekerst), Jan Seuren, Harry Raemaekers en Jan Margadant. 
Bovenste rij: v.l.n.r.: Pierre Seuren (postkantoor),Jan Hendriks (Groenstraat), Harry Manders 
en Theo Gorissen. 
 



 
Links aan tafel zitten v.l.n.r. Jac Dirkx, Har Janssen, Chris Schreurs en rechts  van de tafel is 
overduidelijk aanwezig Ton Thomassen. Links achter de tafel staan Peter Caris, Wim Fijten, 
Hein Hendriks , onbekend, Tjeu Beelen en Harry Ramaekers. Hein en Harry waren leiding. 
De foto is gemaakt ergens in Nederland tijdens een 10 daagse fietstocht door Nederland met 
overnachtingen bij diverse boerderijen. 
Waarschijnlijk was het in 1964 of 1965.  
 
Clubblad 
In de loop der jaren zijn verschillende pogingen gedaan om een clubblad te maken. De data 
van verschijnen zijn niet allemaal vast te stellen al kan aan de hand van een enkel artikel wel 
een inschatting gemaakt worden. 
Rond 1950 werd een poging gewaagd met een clubblad ‘De stem van Don Bosco.’ Een enkel 
nummer (januari 1951) is teruggevonden. Ondanks verwoede pogingen van de toenmalige 
secretaris J. Crijns werd twee maanden later gestopt omdat de kosten niet op te brengen 
waren. 
Verder zit in het archief een exemplaar van Tum/Tum (1962) en verder 5 exemplaren van 
een blad met een groot vraagteken op de voorpagina, later met het woord PYTAJNIK (Pools 
voor ‘vraagteken’). Ondanks verwoede pogingen om 6 keer per jaar dit blad uit te brengen, 
strandde het na deze 5 nummers (1965 - 1967).  
 
Tour de Frats 
Een van de grote kringactiviteiten vond plaats in 1960 (?). De studentenclub uit Haelen had 
de organisatie op zich genomen van een vijf dagen durend wielerspektakel met als naam 



‘Tour de Frats’. De inspiratie kwam van de Tour de France die door veel studenten werd 
gevolgd (Wim van Est, Wout Wagtmans, Adri Voorting!).  
Er waren enkele routes uitgezet voor duo’s uit de omliggende plaatsen waarbij onderweg 
allerhande opdrachten met een educatief tintje uitgevoerd moesten worden. Aan het einde 
van de dag werd een stand opgemaakt een werden de dagwinnaars gehuldigd. Enkele 
meisjesstudenten uit Haelen waren bereid gevonden om als ronde miss op te treden en 
zoenden de winnaars met enige schuchterheid. De winnaars van het eindklassement 
maakten, mét bloemenkrans, een heuse eretocht door Haelen. Een tiental studenten uit 
Roggel heeft aan dit festijn deelgenomen (één etappeoverwinning). 
 
Lokalen 
In welke lokaliteit zich de eerste jaren de activiteiten afspeelden is niet meer te achterhalen. 
Wel is zeker dat kort na de oorlog het zgn. KJV-gebouw onderdak bood aan verschillende 
jongeren activiteiten: verkenners, gidsen en dus ook de studentenclub. Het KJV-gebouw 
werd voor veel sociaal-maatschappelijke activiteiten gebruikt, zo was er ook de 
parochiebibliotheek gehuisvest. Het gebouwtje stond naast de toenmalige pastorie ongeveer 
op de plaats waar in 19XX een nieuwe pastorie werd gebouwd (thans een particulier 
woonhuis: Markt XX. De oude pastorie werd verbouwd tot gemeentehuis; thans is er een 
Businesscentrum gehuisvest). 
Hierna werd er korte tijd gebruik gemaakt van het oude Raadhuis (Raadhuisstraat) en later 
van lokalen in de oude jongensschool aan de Kerkstraat waar op initiatief van kapelaan 
Thomassen een patronaat werd gevestigd. Het patronaat had gezorgd voor spelmateriaal 
zoals dam- en schaakborden en een tafeltennistafel. (Later is die school verbouwd tot 
‘verenigingsgebouw’ waar vooral dansavonden werden georganiseerd, en ook vonden er 
veel bijeenkomsten van de Carnavalsvereniging plaats; op die locatie kwam later een nieuw 
verenigingsgebouw: La Rochelle. Anno nu zijn er een gezondheidscentrum en 
woonappartementen gevestigd). Kapelaan Thomassen vertrok naar Tegelen en, samen met 
de verbouwing, betekende dit het einde van het patronaat.) 
Weer later werd er voor het jongerenwerk in de tuin van de kapelanie (die inmiddels ook al 
een andere bestemming had gekregen) een houten barak geplaatst ongeveer op de plaats 
van Fysiotherapie Tullemans (Pastoor Schippersstraat): het Meisjesjeugdhuis. 
 
Junioren/senioren 
De leeftijd van de leden varieerde van 12  tot 25 jaar. Zodra je de lagere school achter de rug 
had  en een vervolgopleiding volgde kon je lid worden. Alleen leerlingen van de ambachts- 
en landbouwschool werden niet toegelaten. Deze lagere beroepsopleidingen werden 
kennelijk niet ‘studieus’ genoeg geacht. UTS en HTS weer wel. 
Het leeftijdsverschil leverde wel eens problemen op omdat de wat ouderen (17+) andere 
belangstellingen hadden en liever een fuif of dansavond organiseerden dan hun jongere 
clubgenoten. De belangstelling voor sterke drank en meisjes was daaraan natuurlijk niet 
vreemd. Het leverde soms verhitte discussies op, zodat besloten werd tot het maken van 
onderscheid tussen junioren en senioren, ieder met een eigen programma. 
 
Meisjesclub 
In de vijftiger jaren speelde de discussie of ook meisjes toegelaten konden worden. In het 
katholieke zuiden lag dat wel wat lastig. Een eigen club voor meisjes kon wél: de 
Damesstudentenklub ‘SPIRIT” werd in 1958 opgericht. Het laat zich raden dat er menig 



gemeenschappelijke activiteit werd georganiseerd: wandeltochten, dansavonden, 
discussieavonden, e.d. De jongens gingen zich Herenstudentenclub noemen. 
Rond 1962 wordt door leden van beide clubs gepleit voor een fusie die overigens nooit tot 
stand kwam. 
 
1964: 6e Lustrum 
Onder voorzitterschap van Harry Manders werd in de kerstvakantie van 1964 het 6e lustrum 
gevierd. Er werd een hele week voor uitgetrokken. Op 2e kerstdag werd begonnen met een 
Hoogmis, opgedragen door oud-leden. Na die mis een receptie en om 17.00 uur een 
koffietafel voor leden en oud-leden. Het programma van die week bevatte o.m. een 
dansavond (de onkosten van het lustrum werden bestreden met de opbrengst van deze 
vond), een Lustrumbal voor studenten, een cabaretavond voor de ouders van de leden, en 
een andere dag voor de Roggelse bevolking, Voor de schooljeugd werd een ruilbeurs 
(postzegels, suikerzakjes, speldjes, sigarenbandjes, e.d.) georganiseerd. Het cabaret werd 
nogmaals opgevoerd voor de bejaardenbond met voor de mannen een 
sigarenrookwedstrijd. 
In het archief van de Heemkundevereniging bevindt zich het lustrumboekje waarin 
lezenswaardige bijdragen die een beeld geven van St. Don Bosco in de 60er jaren. 
 

 
De koffietafel bij de viering van het zesde lustrum 
 
 


