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Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer twee en veertig, de 1e van 2019.

Nieuws van het bestuur
Momenteel is het bestuur drukdoende met de laatste hand te leggen aan de AVG, de wet
op de privacy.
Ook de huisvesting is natuurlijk nog een probleem waar aan gewerkt moet worden. Maar
ook hier worden er hele kleine stapjes gezet die misschien tot een oplossing kunnen leiden.
Uiteraard houden we U Op de Huugte.
Verder de mededeling dat donderdag 11 april de ledenvergadering zal worden gehouden in
café ’t Flaterke. Info volgt.

Wie helpt.
Momenteel is het bestuur van onze vereniging samen met een werkgroep van

voetbalvereniging RKVVM bezig het archief van RKVVM te inventariseren en te
ordenen. In verband hiermee de volgende oproep.
Voor het samenstellen van het RKVVM-archief is er sinds kort een Archiefgroep opgericht.
Het doel van deze Archiefgroep is om de historie van RKVVM in kaart te brengen en het
archief up-to-date te houden en te digitaliseren.
Wij zijn op zoek naar stukken die passen binnen dit archief. Denk hierbij aan
foto’s/beeldmateriaal van vroeger of nu, denk aan geschreven stukken, herinneringen,
anekdotes etc.
Wie heeft nog RKVVM-materiaal en wil dat te leen of definitief afstaan voor het archief.
Wanneer u denkt iets te hebben dat bruikbaar is voor het archief kunt u contact opnemen
met Jef van Wissen of met een bestuurslid van de heemkunde vereniging.
Geïnteresseerd en zou u mee willen werken aan het archief dan kunt u zich hier uiteraard
ook voor aanmelden. Dit kan bij:
Jef van Wissen.
Tel: 043-4582031
Mail: van.wissen@home.nl .

Redactienieuws.
De redactie is alweer druk bezig met verzamelen en schrijven van nummer twaalf van Op
de Huugte 2019. Hopelijk kunnen ze ons op 9 en 10 november weer verrassen met een
mooie uitgave.
De eerste vergadering van de boekredactie is gepland voor 25 februari. Als er dus lezers zijn
die een interessant onderwerp weten of zelf eens een stukje willen schrijven:
twijfel niet en neem contact op met met Yolanda Loo-Bessems.
redactie@heemkunde-margraten.nl

Mededelingen.
In de vorige nieuwsbrief stonden een aantal oude nieuwjaars advertenties en een oproep
om informatie over een (foto) album uit 1946 over de Amerikaanse begraafplaats.
Op een advertentie kwam een reactie, en ook zijn we iets meer te weten gekomen over het
album van de begraafplaats.
Hierbij, als reactie op de oproep aangaande advertenties etc. in de nieuwsbrief nr. 41 van
dec. 2018 informatie aangaande onderstaande advertentie.
Mijn ouders zaliger Peter (Piet) Senden en Franciska (Ciska)
Schwanen hebben in 1935 de slagerij in de Eijkerstraat laten
bouwen en zijn daar in 1936 gaan wonen.
Tegelijkertijd kwamen twee broers (Sjeu en Johan) van mijn
moeder én de moeder van mijn moeder (Anna BrounenSchwanen) bij mijn ouders ‘inwonen’.
Sjeu (Jos) Schwanen was kleermaker van beroep en had bij ons
in de Eijkerstraat zijn atelier. Hij is getrouwd en aansluitend in
Eijsden gaan wonen.
Johan, de andere meegekomen broer van mijn moeder was de eerste secretaris van de in
1936 opgerichte voetbalclub in Margraten en zoals vermeld staat op de website van CV de
Rieste
Het initiatief om in 1937 te komen tot de oprichting van een carnavalsvereniging schijnt
gelegen te hebben bij Johan
Schwanen, toenmalig secretaris
van de in 1936 opgerichte
voetbalclub, die nu RKVVM
heet.
Was getekend,
Huub Senden

Over het (foto)boekje over de Amerikaanse begraafplaats uit de vorige nieuwsbrief kreeg
Willy Willems het volgende bericht.
Beste Heer Willems,
In nieuwsbrief 41/december 2018 wordt gevraagd over het boek van de Amerikaanse
begraafplaats. Ikzelf kreeg in 2009 van een broer van een gesneuvelde soldaat het
boekwerk via mail toegezonden. Hij schreef het volgende:
One of our Margraten members, Bruce Brodowski, found a Margraten booklet tucked into
his Mother’s Bible. He scanned it and forwarded it to me to send to all of you. I think you
will find it as touching and interesting as I did.
There will be five additional emails coming to you, each with a few more pages of the
booklet. The attached files should open in MS Word.
If you have a problem with these files, please let me know.
Toentertijd heb ik ook contact hierover gehad met “de Riestepot”.
Met vriendelijke groet, Mevrouw H. Wetzels
Nu wil het toeval dat mevr. Wetzels al een tijdje zeer actief meehelpt aan het invoeren van
de gegevens van het Aezel project, en ik haar dus ken. Heb echter nooit over dit boekje met
haar gesproken.
Meer informatie hierover in de volgende nieuwsbrief.
Ook over de nieuwjaarswens van bakkerij P. Deckers- Aldenhoff kregen we een tip. Ook
hier komen we later op terug, en dan misschien met een artikel in Op de Huugte.

In deze nieuwsbrief ook weer een krantenknipsel, van 1
april 1899 over een zeer grote brand in de Sprinkstraat.
Deze brand was, zoals we lezen in de molen van
Theophilius Sluijsmans.
Volgens Sjef Sluijsmans, zoon van Theophilius, is door
zijn broer aan hem verteld dat de brand is ontstaan in de
molen, welke in de Sprinkstraat op no:11 gelegen was.
Hij had meer info omtrent die brand, doch deze heeft
mijn schoonzus niet gevonden.
Mijn overgrootvader was de eigenaar (S. Sluismans).
Hij had de paarden, welke de molensteen lieten draaien
vervangen door een van de eerste dieselmotoren.
Deze dieselmotor heeft de brand veroorzaakt..
Hoe het verder verlopen is, dat weet ik niet meer.

Theophilius Sluijsmans in jonge jaren.

De kop van de betreffende krant en het artikel over de brand.

Oprichting voetbal vereniging RKVVM Limburger Koerier 29 april 1936.

Aansluitend op de laatst advertentie en in de reactie van Huub Senden over de oprichting
van RKVVM nog een bijzondere bericht over een voetbalwedstrijd tussen de voetballers
van de Mijnwerkersbond tegen de rest van Europa, die we mochten ontvangen van Rick
Lucassen. Helaas is hij te slecht te lezen om zo te plaatsen, en daarom is hij letterlijk
overgenomen van het origineel. Tevens is dit de opstelling van beide elftallen.
Supportersclub “Onder Oos”.
Margraten.
Margraten, 11 augustus 1951.
L.S.
Aan de voetbalwedstrijd “Mijnwerkersbond – Rest van Europa” welke gehouden zal
worden op Hemelvaartsdag 15 augustus 1951, is grote aandacht besteed geworden. Na
lang schipperen en overwegen is het bestuur erin geslaagd om twee elftallen op te stellen.
Het mijnwerkerselftal ziet er als volgt uit:
P. Steyns (kerkpad)
Jos Steyns (Rijksweg)
Jos van Laar (Sprinkstraat)
Emile Frijnts,
Jos Steyns (Put)
P. Frijnts
Hub. Steyns,
M. Vaessens, Jeufke Mulleneers, Hub. Weusten, H. Brouwers.
Reserves:
M. Nelissen (Lammerdel) Fr. Onnou, Jos van Mulken, Wiel Pasmans.
De mijnwerkers verschijnen in zwarte trui.
Het elftal van “De rest van Europa”, ziet er als volgt uit:
Jos Prevoo ( Vruchtenhof)
Jan Brouwers (Gr. Welsden)
Jos Peerboom
Jan van Laar.
Jules Pinckaers
Jan Vroonen.
Rich. Prevoo,
P. Steyns( Termaar), H. Stassen, Jan Meertens, Jac. Van Wissen.
Reserves:
J. Oprey, Martin Brouwers, Ferd. Lemmerlijn, Jos van Laar(Rijksweg 7).
De rest van de wereld verschijnt in groene trui.
Als scheidsrechter fungeert Dhr. Jean Spronck.
De heren H. Kreuwels en Jos Steyns (Termaar 54) zullen zorg dragen, dat de gewonden
worden bijgelapt.
Bijeenkomst der spelers om half zes aan de kerk.
Vrije toegang.

Aanvang zes uur.

Grote opkomst wordt verwacht.
Beleefd uitnodigend
Het bestuur.
Informatie over deze wedstrijd graag naar: info@heemkunde-margraten.nl

Dan nog de aankondiging van de jaarlijkse fototentoonstelling.
Zoals u in de folder kunt zien is die dit jaar bij de fam. Lemmerlijn, Gen Höf 10, in Termaar
op zondag 17 maart tussen 13 en 17 uur.

De volgende zaterdagen is er weer een inloopochtend in ons verenigingslokaal:
Zaterdag 2 maart. Carnavals zaterdag.
Zaterdag 6 april.

Beste lezer, tot zover onze eerste nieuwsbrief van 2019. Hopelijk hebt U het weer
interessant gevonden om door ons weer een beetje “op de Huugte” te zijn gebracht.
Ideeën en suggesties kunt u doorgeven via het bekende mailadres.
info@heemkunde-margraten.nl

