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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer 22, de 4e van 2015.

Wie helpt.
Wie van onze lezers kan ons helpen aan namen van winkels en horeca gelegenheden(café,
pension), die vroeger in Margraten waren. Ook eventuele verhalen en/of foto’s zijn van
harte welkom. Misschien zit er wel een idee bij voor een stuk in een volgende Op de
Huugte.

Historie.
Suzanne Schijns-Fleuren heeft een mooi stukje historie boven tafel weten te halen.
Een groot antiek houten uithangbord met eromheen een lijst in reliëf. Erop staat
geschilderd :" J.SLUIJSMANS.GEELEN. CAFE.KLEERMAKER"
Het bord is diep grijs geschilderd, de letters verweerd wit van kleur.

Ze heeft de Meesterwerken van oud onderwijzer Meester Guus Sluijsmans erbij gehaald
en na nog wat ander zoekwerk her en der, kan ze er het volgende over vertellen:
Meester Guus Sluijsmans leefde van 1899-1977. Hij was een van de drie zonen van Joseph
Sluijsmans en Maria Clara Sluijsmans-Geelen, die huwden op 7-7-1891. Joseph Sluijsmans,
geboren in 1860 te Margraten, heeft hier zijn hele leven gewoond. Zijn vrouw, geboren
1863 is afkomstig uit Oud Valkenburg.

Joseph en Maria Clara Sluijsmans-Geelen,1941.
Zij woonden op Sprinkstraat 2,
tegenover de put te Margraten. Ze
hadden daar een Café en kleermakerij.
Het gezin woonde zo dicht bij de put,
dat de Burgemeester hun zelfs eens
ten tijde van waterschaarste heeft
gevraagd om een "petrolslempke" aan
't raam te plaatsen, zodat de
nachtputters(mensen die 's nachts
water kwamen putten) ietsje van
verlichting hadden. Straatverlichting
was er toen immers nog niet. In het café stond een biljart. Zo werd er 's Zondags na de
hoogmis gebiljart. Het café stond op een strategisch goede plek: aan de kerk, in het
centrum van Margraten, en op de doorgangsroute naar Valkenburg. In 1941 was het
echtpaar Sluijsmans-Geelen 50 jaar getrouwd, de kranten hebben er vol van gestaan.
Bijgevoegd twee artikelen.

Groetjes Suzanne Schyns-Fleuren.

Museum nieuws
Wandelstok Duitse soldaat.
Het Heemkunde museum Margraten kwam door schenking in het bezit van een wandelstok
die gemaakt was tijdens de Tweede Wereldoorlog door een Duitse soldaat die gelegerd
was in Rusland.
Het verhaal luidt dat de stok door een Amerikaanse soldaat is achtergelaten bij de familie
van de schenker.
Die Amerikaanse soldaat zou de wandelstok van de Duitse soldaat hebben afgenomen en
meegenomen naar Nederland. Deze heeft de wandelstok hier achtergelaten, bij de familie
van de schenker en zij hebben hem jaren lang bewaard.
Het Heemkunde museum Margraten is op onderzoek gegaan naar de herkomst van deze
wandelstok.
Dit kon, omdat er in de wandelstok een naam was gesneden, het woord "SIWERSKAJA" en
het jaartal 1941.
Door het onderzoek werd duidelijk dat
de wandelstok toch zeldzamer was dan
in eerste instantie gedacht werd.
Er waren wel enkele exemplaren bekend
maar deze wandelstok droeg het jaartal
1941 en dat was dus een van de eersten
die in Rusland werd "gesneden". De
Duitse soldaten hadden daar als
tijdverdrijf het snijden van
wandelstokken.

Omdat het Heemkunde museum
Margraten eigenlijk geen militaire
verzameling opbouwt, hebben we naar
een betere bestemming gezocht voor
deze wandelstok, in overleg met de
schenker.
Uiteindelijk zijn we terecht gekomen bij
het Oorlogsmuseum Overloon.
Na wat correspondentie heen en weer, is
een delegatie van het Heemkunde
museum Margraten naar Overloon gereden om de wandelstok te schenken aan het
Oorlogsmuseum.

Toine Teunissen (links) van de HVM, directeur Erik van den Dungen van het
Oorlogsmuseum Overloon en Jo Van Havere van de HVM.

De directeur was verheugd met deze wandelstok getuigde de mail die we na ons bezoek
ontvingen:
Naar aanleiding van uw opmerking over de punt van de wandelstok het volgende. Ook wij hebben
inderdaad begrepen dat voor dergelijke Wolchow stokken vaak een punt uit munitiemateriaal werd
vervaardig. Vrij logisch, want het was waarschijnlijk het enige metaal dat in overvloed voor handen was.
Nog even over het jaartal 1941. We hebben gisteren, nadat ik de wandelstok van u heb gekregen, hier even
gekeken naar de andere exemplaren in onze collectie. Dat zijn er twee. De ene is afkomstig uit 1943,
waarschijnlijk ook uit Rusland, met houtsnijwerk dat “bij vlagen” iets van de kwaliteit heeft van de
wandelstok die we gisteren van u kregen. De andere heeft geen jaartal, maar daar staat wel “Walcheren”
op. Veel van de Duitse soldaten die hier in Nederland werden gelegerd hadden een historie aan het
Oostfront en kennelijk is de traditie dus mee naar Nederland gekomen. Het houtsnijwerk van deze
Walcheren-stok is overigens buitengewoon amateuristisch. Al met al kunnen we wel zeggen dat de
wandelstok die we gisteren kregen de mooiste is van de drie. En met het jaartal 1941 is het helemaal
bijzonder model, want de traditie was toen maar net begonnen. We zijn er dan ook extra blij mee!
Met vriendelijke groet, Erik van den Dungen

Met de wetenschap dat de wandelstok op de juiste plaats is terecht gekomen en dan ook
goed bewaard en tentoongesteld wordt, zijn we tevreden naar huis teruggekeerd.
We mochten van de directie door het museum lopen om eens te kijken wat er gerealiseerd
is in Overloon in de laatste jaren. Het was voor ons een weerzien na bijna zestig jaar, dat
hadden we uitgerekend, dat we ter plekke geweest waren.
Wij hebben de schenker van de wandelstok ook laten weten dat de directie van het
Oorlogsmuseum Overloon zeer blij was met deze schenking aan hen.
Margraten, december 2014.
Toine Teunissen, Jo Van Havere

Activiteiten.

Onthulling project
“De vijf verdwenen panden”
Nadat er in maart een eerste door de heemkunde ontwikkeld project kon worden onthuld,
was er afgelopen woensdag (10 juni) wederom reden om een klein feestje te bouwen. Het
project dat begon onder de naam “Gevelstenen” werd namelijk officieel onthuld. De
aanleiding en achtergrond met betrekking tot dit project werd al eerder in diverse artikelen
uitgelicht. Wie dit nog eens rustig wil nakijken wordt doorverwezen naar de website
(www.heemkunde-margraten.nl).
Om klokslag 16 uur werd door (secretaris) Stefan Loo allereerst begonnen met het welkom
heten van alle aanwezigen. Onder de circa 50 man en vrouw sterke bezetting waren onder
meer vele oud-bewoners en gebruikers van de ‘verdwenen’ panden waarop dit project
betrekking heeft. Na een korte uitleg van het project werd het woord overgenomen door
wethouder Jos Custers en daarna gevolgd door wethouder (en HVM-lid) Jo Bisschroux. Beide
waren zeer te spreken over de inzet en inhoud van dit project, een felicitatie werd dan ook
(op voorhand) uitgedeeld.
Daarna was het dan eindelijk zover om de vijf herdenkingsstenen te gaan onthullen. Door
initiatief-neemster en maakster van de stenen – Suzanne Schyns – werd telkens even
toegelicht voor welk gesloopte pand de betreffende steen representatief staat, en verder de
achterliggende gedachte achter het ontwerp van de steen. Het zichtbaar maken van de
stenen werd keer op keer met applaus en bewondering vergezeld. Als laatste kon ook het
(onderstaande) informatie bord onthuld worden. Hierdoor is voor eenieder het verhaal te
lezen waarop dit project gebaseerd is, maar blijft vooral dit stukje Eijkerstraat geschiedenis
bewaard.

Een bijzonder detail wordt gevormd door de ‘terugkeer’ van de Napoleontische soldaat.
Jarenlang sierde deze garage Napoleon en het straatbeeld, totdat deze plotsklaps spoorloos
verdween.
Enkele foto’s van de onthulling op
woensdag 10 juni.

Wie staat er op de foto.

Deze keer een foto van personeel van de fruitveiling tijdens een kerstveiling.
Heb je namen of weet je wanneer deze foto is gemaakt, stuur dit dan naar het mailadres:
info@heemkunde-margraten.nl

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief.

1.Huub van Laar, rijksweg; 2. Kapelaan Heusschen; 3.Clemens Broers; 4.dhr. Horbach;
5. ? 6.dhr. Nelissen; 7.Jan Vleugels, rijksweg; 8.Sjeng(of Jan) Thijssen, Klein Welsden;
9.mevr. Broers, echtgenote van 3 ; 10.mevr. Horbach, echtgenote van 4; 11.Maria Anna
Hubertina Frints-Coeijmans, Groot Welsden; 12.Joannes Frints echtgenoot van 11;
13.mevrLemmerlijn-Claessens;
14.Sjeng Lemmerlijn, Eijkerstraat echtgenoot van 13

Ook zijn er nog enkele namen genoemd bij de foto uit nieuwsbrief nr. 20.
1. Martha Habets , Scheulder; 2.Bertien Nelissen, Kl. Welsden; 3.Ria Scheepers(z.g.) of Irene
Sluismans, Gr. Welsden; 4.Ria Broers, Gr. Welsden; 5.Annie Lemmens(of Els Lemmerlijn, of
Jeanny Nelissen); 6. ? 7.Mia Senden; 8.Truus Senden; 9.Ineke Hupperichs; 10.Maria
Schreurs, Gr. Welsden 11.Lies Nelissen 12.Netta Nelissen 13.EllyBlom,Hoenderstraat
14.José Claessens. Rechts naast de bruidjes Juf. Bosch. Dan nog de eerste persoon in de
rechter rij achter de bruidjes; Bertien Mulkens, Termaar.

Mededelingen.
donderdag
Zaterdag
Donderdag
Donderdag
Zaterdag

25 juni
4 juli
9 juli
23Juli
1 augustus

19.30 Inloopavond
10.00 Werken in museum
19.30 Inloopavond
19.30 Inloopavond
10.00 Werken in museum

Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief van juni 2015. 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
Ook informatie over de foto of andere informatie of vragen kunt U via dit adres doorgeven.
Voor meer informatie over onze vereniging kijk op www.heemkunde-margraten.nl

