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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer vier en twintig, de 6e van 2015.

Nieuws van de boekredactie.
Op de Huugte 2015 is klaar. Het is weer een interessant boek geworden met mooie
verhalen. De boekverkoop is op zaterdagavond 7 (18.00 tot 21.00uur) en zondagmiddag 8
november (13.00 tot 16.00uur). Graag willen wij u op een van deze dagen begroeten.

Wie helpt.
In de vorige nieuwsbrief vroegen wij naar de naam van het meisje op het Amerikaans
kerkhof. John Essers, een van onze leden, is op maandag 14 september bij mevrouw
Habets-Abrahams op bezoek geweest en kwam terug met het volgende verhaal:
Na enig speurwerk is het gelukt de identiteit van het meisje te achterhalen.
Het is: Mevr. Habets-Abrahams uit Simpelveld.
Mevr. Habets-Abrahams is geboren op 28 mei 1936 in de Stampstraat eveneens
in Simpelveld.
Haar vader, Pieter Abrahams (geboren in 1906) was in 1941 spoorwerker op het
station in Simpelveld. Door de Duitse bezetter is hij daar opgepakt en gedwongen te
werk gesteld in Duitsland. In 1944 is hij als gevolg van de deportatie en het zware
werk in Duitsland ziek teruggekeerd naar Simpelveld. Op 16 juni 1944 is hij aan de
gevolgen van die ziekte overleden.
De moeder van mevr. Habets- Abrahams heeft in 1946 als eerbetoon aan haar
gestorven echtgenoot en de gesneuvelde Amerikaanse soldaten met haar dochter een
bezoek gebracht aan het Amerikaanse kerkhof te Margraten. Bij die gelegenheid heeft
mevr. Habets, als tien jarig meisje, bloemen gelegd op het graf van een gesneuvelde
Amerikaanse soldaat. Op dat moment is zij min of meer toevallig ook gefotografeerd
door een voor hen toen onbekende fotograaf. Mevr. Habets-Smeets is nog in het

bezit van de foto die toen van haar gemaakt is. Op de foto is aan de achterkant vermeld:
“foto Jean Smeets Maastricht” .
In een gesprek dat met mevr. Habets- Abrahams in
Simpelveld in haar woning
gevoerd is, vertelde zei dat de fotograaf aan haar moeder
toestemming gevraagd had om de foto te mogen
gebruiken als afdruk op doosjes, waar snoepgoed e.d.
destijds in
verkocht werd. Daar had mevr. Habets als jong meisje
moeite mee en dat is dan ook
niet gebeurd. Wel heeft zei toen meerdere foto's op
prentbriefkaart formaat gekregen.
Op een van die foto's staat de naam vermeld van de
soldaat op wiens graf zij geknield
is om daar bloemen te leggen en te bidden. Haar moeder heeft kort na het bezoek aan
het kerkhof een brief geschreven aan de ouders van de gesneuvelde soldaat maar daar
helaas nooit antwoord op gekregen. In de daarop volgende jaren is verder contact
uitgebleven. Mevr. Habets is jaren later wel weer met haar dochter naar de plaats gegaan
waar zij als jong kind bloemen heeft neergelegd.
Onlangs werd mevr. Habets door haar dochter en kleindochter, die op weg
waren naar een herdenkingsfeest van 70 jaar bevrijding in Maastricht, herkend op de
foto die nu hangt op de gevel van de boerderij Dobbelstein. Zij is er zich toen ter
plaatse van gaan vergewissen of zij het ook was en dat is het geval. Zij heeft nog
goede herinneringen aan de gebreide meerkleurige sokjes die haar moeder toen voor
haar gemaakt heeft.
Mevrouw Habets is momenteel 79 jaar en geniet samen met haar echtgenoot, 2
dochters, 4 kleinkinderen en sinds kort 1 achterkleinkind, nog van een goede
gezondheid.
Wij, als redactie van de nieuwsbrief, willen John bedanken voor deze informatie.

Op de vraag naar verdwenen winkels en horecabedrijven zijn we ook weer een beetje
verder gekomen. In het boekje van het honderd jarig bestaan van Harmonie Concordia
staan meerdere advertenties van verdwenen zaken. Enkele van deze advertenties staan her
en der in deze nieuwsbrief, en onze vraag is: wie weet iets over deze verdwenen zaken te
vertellen. Ook foto’s die misschien nog bij familie in bezit zijn zouden we graag scannen en
in ons archief opslaan.

Onze vraag naar het houten voorwerp (reek)uit de vorige nieuwsbrief is nog niet helemaal
beantwoord, maar waarschijnlijk is het een werktuig waar men vroeger stro mee gelijk trok
om er dan een dak van te maken.
Ook voor deze nieuwsbrief vragen we uw hulp, en dan met name aan de mensen van Groot
Welsden.
In een document van rond 1800 wordt gesproken over de Putterstraat in Groot Welsden.
Zelfs in 1796 is deze naam er al, want de Weduwe Maria Caanen-Meessen woonde in de
Putterstraat op huisnummer 89, en zij was weduwe van Philippe Caanen. Zij woonde in bij
haar broer, de fam. Meessen-Brouwers.
In 1815 heet dit adres: huisnummer 106 Margraten, Groot Welsden.
Ten oosten woonde buurman Joannes Sluijsmans en ten westen Hermanus Meeuwen, en
zijn huis heette:'" Coolhof".
Wie weet, exact of bij benadering, waar dat pand Meessen-Brouwers heeft gelegen?

Dan is er ook nog een bericht van dhr. Spauwen uit Antwerpen. Hij is oorspronkelijk uit
Eijsden, maar woont nu al 45jaar in Antwerpen. Zijn familie is verweven met de families
Opreij en van Laar uit Margraten en hij is nog steeds geinteresseerd in zijn oude
geboortestreek.
Zo zien we dat ze zelfs in België onze nieuwsbrief uit Margraten lezen.

Wie staat er op de foto.

Vorige nieuwsbrief
waren de jongens
aan de beurt, en nu
de meisjes van de
communieklas uit
(waarschijnlijk)
1966.
Wie herkent zich op
de klassenfoto of
wie weet er meer
over te vertellen,
stuur de namen
dan naar het
mailadres:
info@heemkundemargraten.nl

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wiel Blezer
Leon Kuijpers
Rene van Laar
Mark Janssen
Jo Vleugels
Jo Kaelen
Huub Beugels
Paul Magermans
Henk Essers
Bert Vleugels

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Marcel Nijskens
Eddy Steijns
Bert Bisscheroux
John Duijsengs
Mart Fleuren
Tom Sluijsmans
Richard Houben
Jan de Geus
Wilbert Kuijpers
Jos Vroemen

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Jan Brouwers
Peter Kleinen
Frans Otten
Jan Frints
Peter Walters
Hub Brouwers
Theo
Paul Simons
Raymond Janssen
Egon Vaassen

Deze namen kregen we van Eddy Steijns die zich uiteraard zelf en al zijn klasgenoten
herkende. Eddy bedankt voor je reactie.

Mededelingen.
Donderdag 29 oktober
Zaterdag 7 november
Zondag
Donderdag
Donderdag
Zaterdag

8 november
12 november
26 november
5 december

19.30
Inloopavond werken aan projecten
10.00
Werken in museum/inloopochtend
18.00-21.00 Boekpresentatie
13.00-16.00 Boekpresentatie
19.30
Inloopavond werken aan projecten
19.30
Inloopavond werken aan projecten
10.00
Werken in museum/inloopochtend

Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief van oktober 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

