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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer zes en twintig, de 1e van 2016.

Nieuws van de museumgroep.
Het komt altijd goed, ook in 2016.
Dinsdag 29 december is de museumgroep bij elkaar gekomen om het jaar 2015 waardig af
te sluiten. Omdat Toine niet meer in Groot Welsden woont togen Frans, Servé, Jo, Rolf en
Caren met de bus naar Maastricht. In de Ierse Pub “John Mullins” werd onder het genot van
een pint and bitterballs het afgelopen jaar doorgenomen.
Natuurlijk ging de aandacht vooral
uit naar de bestuurscrisis binnen de
Heemkunde Vereniging. Enkele
mannen binnen de groep hebben
zelfs de oplossing al voorhanden. Is
er drank in het spel of gaan we hier
nog serieus over horen. We
wachten af. Eén ding is zeker: de
museumgroep gaat hoe dan ook
door, ze zijn net zo goed bezig.
Servé is heel goed met hout en dat
is al duidelijk waarneembaar in het
museum. Rolf neemt het beheer
van de website over. Jo is goed in het bij elkaar roepen van de groep en het geven van
praktische tips. Frans voert rustig opgedragen museum-taken uit. Toine houdt een oogje in
het zeil en zorgt voor de drankjes. Caren heeft altijd de koffie met een koekje klaar staan.
Kortom het is een gezellig, hardwerkend groepje!!!
De museumgroep wenst iedereen alsnog een heel goed Heemkundejaar.

weer gelukt om een uitgave van Op de Huu gte te realis eren.

Wie staat er op de foto.

Deze keer een foto
van de carnaval.
Deze foto is
gemaakt voor 1954
want
burgemeester
Ronckers staat er
nog bij(5). De
prins(14) is
waarschijnlijk
iemand van de
familie Lemmens
van het
aannemersbedrijf
van de Eijkerweg.

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief.

1.John Simons, 2.René Roijen, 3.Frans Hupperichs, 4.John Ploumen, 5.Servé Lemmens, 6.Piet Keijdener,
7.Hub Simons(senior), 8.Pierre Blom, 9.Jean van Wissen, 10. Jean Thomassen, 11.Hub van Wissen, 12.Ger
Ploumen, 13.Francois Janssen, 14.Sjef Simons, 15.Wiel Deckers, 16.Giel Blom, 17. Hub Simons (junior),
18.Frans Souren, 19.Noël Pruppers, 20.Jef Roijen, 21.Lambert Wetzels.

Deze namen kregen we van Jef Roijen oet Mergraote en René Roijen oet Sjuèlder.

Ook is er nog een reactie gekomen op de foto(nieuwsbrief 24 oktober 2015) van de
“bruidjes” die in 1967 hun eerste Heilige Communie hebben gedaan.
John attendeerde me gisteren op de foto van de communiekantjes van de St. Juliaschool; hij
zag mijn naam er tussen staan.
De foto is van het schooljaar 1966/1967 en, aangezien de communie toen ook al in mei
werd gedaan, is gemaakt in het voorjaar van 1967.
Ik heb nog wat aanvullende informatie op het lijstje van Marion Beijers-van den Esker:
nr. 6 is Karin Köster
nr. 11 is Caren Frijnts
nr. 13 is Alice Frints
nr. 18 is Elly van Eindhoven (die trouwens wel destijds in de van Eynattenstraat woonde)
Met vriendelijke groet,
Mariet Claassens - Lemmens

Der sjampsjtaen.
Der sjampsjtaen (schampsteen) is een voorwerp dat thans in de dorpen en buurtschappen
zijn oorspronkelijke functie verloren heeft. Met een sjampsjtaen bedoeld men een zware
kei die als functie had om de hoek van een gebouw of een brugleuning te beschermen
tegen een aanrijding. Deze stenen werden steeds in schuine stand geplaatst en wel zo dat
ze voor de wielen van de voertuigen een glijdende functie hadden. Als de paardenknecht
met een kar van bijvoorbeeld het veld terugkwam en de bocht onder de poort iets te kort
maakte, konden de naven van de wielen de muur van de poort behoorlijk beschadigen.
Echter, door de schuin geplaatste sjampsjtaen en het ijzeren beslag (reip) van het wiel,
gleed de kar als het ware weg van de muur. Indien echter in zo'n geval de steen zou
ontbreken en de muur geraakt werd, dan bleven de gevolgen niet uit. Allereerst was er de
schade aan gebouw of voertuig of aan beide. Veel erger was dat zo'n ,,botsing" een grote
invloed kon hebben op het verdere gedrag van het paard of de paarden als het om een
twee- of driespan ging. De plotselinge weerstand die de dieren bij het trekken ervoeren,
het geraas van de botsing, het scheuren of losraken van het tuigleder of het breken der
kettingen, kon de paarden voor het verdere leven en werken ernstig parten spelen. Het
gebeurde zelfs dat het gedragspatroon van de dieren zodanig veranderde dat ze
onhandelbaar bleken. De schrik bleek er soms zodanig in te zitten dat de dieren elke keer
dat ze de bewuste plek passeerden moeilijk in toom waren te houden.
Een sjampsjtaen was dus een onmisbaar iets bij elke oprijpoort of inrit die door pilasters
was begrensd, en waar vaak bespannen wagens passeerden.

Zo’n steen haalde men vroeger meestal uit een kiezelgroeve, die in ons Limburg voldoende
aanwezig waren.
Bij de kastelen, landgoederen en grote boerenhofsteden, waren deze “gewone ”keien
echter niet goed genoeg. Hier gebruikte men, om de welstand te laten merken, vaak
natuursteen die dan ook nog dikwijls kunstig
was gekapt of versierd. Hierdoor was de
sjampsjtaen niet alleen een nuttig iets, maar
kon men aan de bewerking de welstand van
de bewoners van het gebouw aflezen. De
stenen bleven als zodanig in gebruik zolang als
de transporten op de agrarische bedrijven
met behulp van paarden plaats vonden.
Eigenlijk was het een eenheid met
transportmiddel, trekdier en hoeve. Toen
echter na de tweede wereldoorlog de
Sjampsjtaen te Scheulder begin 1900
paarden het veld moesten ruimen en door
trekkers werden vervangen, bleek ook de sjampsjtaen overbodig geworden.
Door onderhoud aan straten en stoepen, zijn de stenen vaak letterlijk in de grond
gezonken, en komen vaak nog maar net met de punt boven het wegdek uit. Het lijkt erop
dat ze alles in het werk stellen om toch nog maar even zichtbaar te blijven en ons zo aan
hun bestaan te laten herinneren.
Hoe mooi zou het zijn, als deze getrouwe gezellen van de oude boerderijen konden
vertellen wat ze ooit allemaal beleefden.
Bron: Uit het kwartaalblad De Geulrand.

Mededelingen.
Donderdag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag

28 januari
6 februari
11 februari
5 maart
10 maart

19.30
10.00
19.30
10.00
19.30

Inloopavond werken aan projecten
Werken in museum/inloopochtend
Inloopavond werken aan projecten
Werken in museum/inloopochtend
Inloopavond werken aan projecten

Beste lezer, tot zover onze eerste nieuwsbrief van 2016. 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

