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NIEUWSBRIEF Nr. 43   

7e JAARGANG 

Uitgave nr.2 van 2019 

Opmaak: Augustus 2019 
www.heemkunde-margraten.nl  

 

Verenigingslokaal: Rijksweg 68 

Margraten 

(Naast het Kroontje en WOK) 
 

 

 

Nieuws  

 

Er is druk gewerkt aan een nieuwe lay-out van onze nieuwsbrief. Een frisse nieuwe opzet om u nog beter 

te informeren over de gang van zaken binnen de Heemkunde Vereniging Margraten. De nieuwsbrief zal 

vanaf nu vier keer per jaar op vaste tijden verschijnen. U kunt de nieuwsbrief verwachten in februari, mei, 

augustus en november. Wij zullen u in de nieuwsbrief kennis laten maken met de verschillende 

werkgroepen van Heemkunde Vereniging Margraten en u op de hoogte houden van hun voortgang.  

 

Wij houden u op de hoogte van de activiteiten die de Heemkunde Vereniging Margraten organiseert en van 

de besluiten van het bestuur. Ook zullen wij nog regelmatig uw hulp vragen. Dat kan voor informatie zijn of 

om personen op foto’s te benoemen. Voor informatie over de Heemkunde Vereniging Margraten kunt u 

terecht op de website: www.heemkunde-margraten.nl  

 

 

Bestuur 

 
Tijdens de ledenverzameling in april jl. en daarna aan alle leden per mail, werd om hulp gevraagd omdat wij 
als bestuur de voortgang van de heemkunde in gevaar zagen komen. Op deze oproep werd door meerdere 
mensen gereageerd, waarvoor (nogmaals) onze dank. Verder zijn we erg in onze nopjes dat het bestuur 
met maar liefst 2 personen versterkt kan worden. Een van deze personen is zelfs bereid om de taken van 
voorzitter op zich te nemen. Om beide echter officieel aan het werk te kunnen zetten is de goedkeuring van 
de leden nodig. Daarom zal er op donderdag 19 september a.s. een extra ingelaste ledenverzameling zijn. 
De locatie voor deze ledenverzameling is café ’t Flaterke en we zullen om 19.30 uur beginnen.  
 
 

Agenda 

 

Wat kunt u de komende drie maanden van ons verwachten: 

 

Zaterdag 7 september inloopochtend archief en museum van 10 tot 12 uur 

Dinsdag 17 september bestuursvergadering 

Donderdag 19 september extra ledenvergadering. Café ’t Flaterke om 19.30 uur  

 

Zaterdag 5 oktober   inloopochtend archief en museum van 10 tot 12 uur 

Dinsdag 29 oktober   bestuursvergadering 

 

Zaterdag 2 november  inloopochtend archief en museum van 10 tot 12 uur 

Zaterdag 9 november  boek en kalenderverkoop 

Zondag 10 november  boek en kalenderverkoop  
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Werkgroepen 

 

Bidprentjes 

 

De Heemkunde Vereniging Margraten bezit een groot aantal bidprentjes, rouwbrieven en rouwadvertenties.  

De bidprentjes bevatten veel informatie over overleden inwoners van Margraten, Groot Welsden, Klein 

Welsden, Termaar, Scheulder, ‘t Rooth en Honthem. Deze verzameling worden door een aantal 

enthousiastelingen verzameld en geïnventariseerd. Zo bezit de Heemkunde Vereniging Margraten ook de 

prentjes van het slagersechtpaar uit Margraten, Peter (Piet) Senden en Ciska Senden-Schwanen. 

 

Peter (Piet) Senden werd geboren op woensdag 20 september 1905 te Sibbe in de Limietstraat, vroeger 

ook wel Pishegge genoemd. Zijn geboortehuis, huisnummer 7 staat er nog steeds. 

 

Cisca Schwanen werd geboren op dinsdag 6 november 1906 te Wahlwiller. Haar geboortehuis stond aan 

de Capucijnenweg. Dat is de weg van Wahlwiller naar Mechelen. 

 

Op zaterdag 22 december 1934 werd de koopakte getekend voor de grond voor de bouw van de slagerij. 

De grond, ruim 2 are was eigendom van Jozef Beuken, postbode en eigenaar van garage Beuken, later 

garage Napoleon. In de volksmond werd hij Col genoemd. De slagerij werd gebouwd door aannemers 

Vleugels (Rijksweg) en Debie (Termaar). De opening van de slagerij was op maandag 6 mei 1935, dus 

amper 4 maanden na het passeren van de koopakte van de grond!   

 

Het wettelijk huwelijk tussen Piet en Cisca werd gesloten op donderdag 18 april 1935 in het gemeentehuis 

te Wittem. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 27 april in de kerk van de H. Cubertinus in 

Wahlwiller. Het pasgetrouwde stel ging in de slagerij aan de Eijkerstraat 8 in Margraten wonen. Ook de 

moeder van Ciska, Anna Schwanen-Brounen, geboren op 15 februari 1870 en twee vrijgezelle broers van 

Ciska, kwamen mee naar Margraten. Een van deze vrijgezellen broers, Johan Schwanen was nauw 

betrokken bij het verenigingsleven in Margraten. Hij werd bij de oprichting van de voetbalclub op  

26 april 1936 benoemd tot secretaris-penningmeester. Hij was ook de initiatiefnemer en oprichter van de 

carnavalsvereniging in 1937.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouwfoto Peter (Piet) Senden en Ciska Schwanen 
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In de oorlogsjaren hebben in de slagerij zowel Duitse- als Amerikaanse soldaten ingekwartierd gelegen. 

Ook zijn er evacuees geweest; een echtpaar uit Kerkrade met hun 5 kinderen.  

 

In de slagerij zijn tussen 1936 en 1950 elf kinderen Senden geboren en opgegroeid en toen in 1956 de 

slagerij te klein werd voor het gezin, hebben zij een nieuw huis laten bouwen in de Kerkesteeg, nu  

Pres. Kennedystraat 11. Oma Schwanen-Brounen verhuisde nog mee naar het nieuwe huis en is daar op  

5 mei 1957 overleden. Op dezelfde dag deed de jongste zoon van de familie zijn 1e Heilige Communie! 

 

Ondanks dat het een druk gezin was, maakte vader Piet tijd om leuke dingen met zijn kinderen te doen.  

Zo ging hij in 1955 met drie van zijn kinderen: Annie, André en Truus en enkel kinderen van de familie 

Scheepers naar de E55, de 2e wederopbouw tentoonstelling in Rotterdam.  

Om de bestellingen van de slagerij weg te kunnen brengen had de familie een bestelbus, een Fordson.  

In 1955 reden er in Margraten maar vier auto’s rond. Alleen de firma Oprey, bakker Deckers en garage 

Beuken bezaten ook nog een auto. Annie was net 19 en had op haar 18e haar rijbewijs gehaald.  

Zij bestuurde de Fordson op weg naar Rotterdam.  

  

De slagerij was een van de eerste bedrijven die in Margraten een telefoon bezaten. De slagerij had 

telefoonnummer 232. In het telefoonboek van 1950 staan ook nummer 210 van het woonhuis van de 

burgemeester aan de Rijksweg, nummer 261 van garage Beuken en nummer 208 van United States 

Military Cemetery.  

  

Vader Piet is na een lang ziekbed op 1 februari 1970 overleden in de Pres. Kennedystraat. Hij werd 64 jaar. 

Moeder Ciska overleed 28 jaar later, op 9 maart 1998 op 91-jarige leeftijd.  
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De slagerij is in 2010 gesloopt ten faveure van het verbouwde gemeentehuis/herinrichting Amerikaplein. 

Het enigste wat ervoor in de plaats is gekomen is een stukje grasveld en ter herinnering een 

herdenkingssteen in de muur van Cortenstaal. 

 

 

Boekredactie 

 

Er wordt hard gewerkt door de schrijvers en de boekredactie van Op de Huugte om het jaarboek 2019 op 

tijd klaar te krijgen. De schrijvers zijn vol enthousiasme bezig om u te verrassen met een verscheidenheid 

aan verhalen. Wij tillen alvast een tipje van de sluier op. Dit jaar zullen wij u het verhaal vertellen van 

misschien wel een van de bekendste personen van Margraten: meister Sluijsmans. Wij testen dit jaar uw 

kennis van het dialect en trakteren u op een mooi dialect stukje en vertellen u het trieste verhaal van een 

dubbel tragisch ongeval in Groot Welsden.  

 

Ben u al een beetje nieuwsgierig geworden?  

De uitgifte van Op de Huugte 2019 zal op zaterdag 9 november en zondag 10 november 2019 zijn.  

De uitgifte zal ook dit jaar weer in het verenigingslokaal in de Auw Veiling aan de Rijksweg 68 zijn.  

Hou voor de verdere details de Riestepot en onze website in de gaten.  

 

De boekredactie is elk jaar weer op zoek naar enthousiaste schrijvers en denkt u dat u daar wel bij kunt 

helpen, aarzel dan niet om contact op te nemen. Ook als u een idee of informatie hebt voor een verhaal. 

Laat het de redactie weten. U kunt dat doen door een mail te sturen naar: redactie@heemkunde-

margraten.nl  

 

Op de Huugte 2018 (€ 14,50) en voorgaande jaargangen zijn nog steeds verkrijgbaar. U kunt deze afhalen 

bij Yolanda Loo, Hoenderstraat 22, Margraten, telefoon 0622414919 of bij Willy Willems, Sterre der 

Zeestraat 11, Margraten, telefoon 043-4581718.   

 

Kalender 

 

Sinds 2011 publiceert de Heemkunde Vereniging Margraten een kalender. Een kalender waarop de 

activiteiten van veel verenigingen uit Margraten, Termaar, Groot- en Klein Welsden en Scheulder vermeldt 

staan. De kalender laat u elke maand weer een nieuwe foto zien en deze foto’s kunt u aan het einde van 

het jaar bewaren als leuk fotoboekje. De foto’s zijn ook steeds weer een aanleiding voor mooie, 

interessante gesprekken. Ook dit jaar wordt de kalender weer samengesteld. En wie de Heemkunde 

Vereniging een warm hart toedraagt schaft deze kalender zeker aan. U kunt de kalender afhalen tijdens de 

boekuitgifte op zaterdag 9 november en zondag 10 november 2019 in het verenigingslokaal in de Auw 

Veiling aan de Rijksweg 68. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om een kalender af te halen, niet getreurd. 

Er zullen in de weken na de boekuitgifte leden van de Heemkunde Vereniging met de kalenders langs de 

deur komen. U kunt ook altijd een bericht sturen naar redactie@heemkunde-margraten.nl  

  

Aezelproject 

 

Na bijna 8 jaar is er een eind gekomen aan het invoeren van kadastergegevens van 1842 tot 1980 en 

kunnen wij beginnen met de controle. Alle ingevoerde bestanden moeten gecontroleerd worden alvorens 

wij ze openbaar kunnen maken. Hiervoor hebben wij nog hulp nodig. Het controleren kan van huis uit en 

alle beetjes helpen.  

 

Hebt u nog een beetje tijd over, kom dan helpen. Informatie kan worden gevraagd bij Frans Meijers: 

f.meijers@heemkunde-margraten.nl  

 

Ook kan het Aezelproject hulp gebruiken bij het tekenen van kadasterkaarten. Hierbij is wel enige kennis 

nodig van het werken met een tekenprogramma.  
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Museum 

 

De museum werkgroep bestaat uit een groep enthousiastelingen die de handen uit de mouwen steken om 

nog meer ruimtes in het museum te creëren, om schilderwerk uit te voeren en de gebruiksvoorwerpen die 

aan het museum ter beschikking zijn gesteld, te repareren en op te knappen. De bezoeker krijgt een heel 

goed beeld hoe er in vervlogen tijd werd geleefd en welke voorwerpen er in het dagelijkse leven werden 

gebruikt.  

Zo laat een groep vrijwilligers de kinderen van de basisschool elk jaar zelf ervaren hoe het er de tijd van 

hun overgrootouders aan toe ging in het huishouden en op de boerderij. Ze laten de kinderen zien hoe een 

koe werd gemolken, hoe de koffie werd gemalen en de snijbonen werden gesneden. Ze bekijken de kleren 

die hun overgrootouders droegen en deden een baby een stoffen luier om. Ze laten zien welke spelletjes de 

kinderen speelden en hoe het er op school aan toe ging. De kinderen ervaren dat de meester of juffrouw in 

die tijd veel strenger was dan de juf of meester die nu voor de klas staat. Ze konden hun juf of meester echt 

niet met de voornaam aanspreken. Ze moesten rechtop zitten met de armen over elkaar en netjes met “ja 

meester” en “nee juffrouw” antwoorden en alleen praten als je iets gevraagd werd. Ik denk dat het heel veel 

indruk maakt op de schooljeugd maar dat het ontzettend leerzaam is dat de kinderen merken dat school 

niet altijd makkelijk is geweest.   
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De kinderen kunnen in de woonkeuken zien hoe er gekookt en gebakken werd en welke apparaten werden 

gebruikt om het eten klaar te maken. Geen ingenieuze elektrische apparaten zoals tegenwoordig in de 

keuken te vinden zijn, maar apparaten die met de hand werden bediend. Er was meestal geen stroom of 

gas aangelegd. Dat was vaak alleen maar weggelegd voor de rijke inwoners van Margraten. Koffie en 

kruiden werd met de hand gemalen en groenten werden met de hand gesneden. Fruit werd zelf 

schoongemaakt en ingemaakt zodat er ook voor later nog een voorraad was. De was gebeurde met de 

hand. Het was een van de zwaarste huishoudelijke taken van de vrouw des huizes en kwam iedere week 

weer terug. In de huidige tijd is het heel normaal dat ieder huishouden een volautomatische wasmachine 

bezit. Toch hadden de meeste huishoudens niet eerder dan de jaren zeventig van de vorige eeuw een 

wasmachine. De kinderen ervaren zelf hoe zwaar het wassen in die tijd was.  

Het materiaal van de vrouw des huizes bestond zo rond 1890 uit 

een wasketel, wastobbe, plank en boender, wasbord en wasstok. 

Het water werd bij de put gehaald en werd in de wasketel op het 

fornuis verwarmd. Dat was al een hele vooruitgang. In echt 

vroegere tijden werd de was gedaan door tegen een rotswand te 

schuren of te schrobben met zand. Daarna werd alle vuil 

weggespoeld bij een rivier of stromend beekje. Een beekje in 

Noorbeek heeft daar zijn naam aan te danken, de Wesch.  

De was werd meestal op maandag gedaan. Wie kent niet de 

uitdrukking “maandag, wasdag”.  Het wassen nam meestal de hele 

dag in beslag en begon al op avond vooraf.  

De was werd de avond voor de wasdag in de week gezet. Het water voor het sop werd in de wasketel op de 

kachel verwarmd. Meestal werd in hetzelfde sop de witte was, de bonte was en zelfs de fijne was gedaan. 

Daarna werd de was op de plank met de boender ingezeept. Een boender is een harde borstel waarmee de 

zeep op het wasgoed werd gesmeerd. Als er hardnekkige vlekken in de was zaten, werden deze op het 

wasbord onder handen genomen.  

Met de wasstok werd de roterende beweging gemaakt om het wasgoed te laten bewegen in het sop. 

Daarna werd de was handmatig gewrongen. Een vermoeiende taak. Ook het spoelen (2x), bleken en stijven 

van de was gebeurde met de hand.   

Het witgoed - ondergoed - werd al eens op een grasveld op de bleek gelegd. Door de zon werd het weer 
mooi wit. Na het bleken werd het wasgoed nog eens uitgespoeld en net als de andere was, opgehangen 
om te drogen. Het wassen werd iets makkelijker toen er in het begin van de 20ste eeuw de wasmachine 
werd uitgevonden. In het museum vinden wij verschillende exemplaren van deze wasmachines.  
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Heel veel makkelijker waren de eerste wasmachines ook niet omdat zij toch nog met de hand werden 
aangedreven en als de wasmachine geen wringer had, dan moest het wringen toch nog met de hand 
gebeuren. De eerste wasmachine was van hout en midden 20ste eeuw werd de wasmachine van ijzer 
gemaakt. Deze wasmachine had een ronddraaiende rozet die voor de beweging van de was zorgde.  
Rond 1937 werden wasmachines verbeterd en ook betaalbaar voor iedereen.  
 
Het heeft de schooljeugd misschien wel aan het denken gezet dat het leven voor hun toch heel wat 
makkelijker is dan het leven in de tijd van hun overgrootouders. En wat fijn dat er zo’n leuke groep 
vrijwilligers is die de schoolkinderen wil ontvangen en het toneelspel met de kinderen mee wil spelen.  
Ze hebben deze kinderen zeer zeker een hele leuke dag bezorgd.  
 
Compilatie van foto’s Maandag, wasdag!  
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We hebben uw hulp nodig: 

 

Ook in deze nieuwsbrief vragen wij uw hulp! Beneden ziet u een foto uit 1935.  

Op de foto pater Donatus Jef Frijns. Dit keer zijn wij niet op zoek naar de namen van de personen op deze 

foto maar naar de originele foto. Op de foto staan onder andere leden van de familie Huynen, familie Frijns, 

familie Sluijsmans, familie Schoenmakers en familie Meertens. Wie kan ons helpen? 

. 

Mededelingen.   

Rabo Clubactie 
 
Rabobank Centraal Zuid-Limburg stelt wederom geld beschikbaar voor verenigingen, dit jaar maar liefst   
€ 400.000, -. Dit totale sponsorbedrag zal via de Clubkas Campagne worden verdeeld met behulp van UW 
stem. Bekijk via de website https://www.rabo-clubsupport.nl/zuid-limburg-oost/deelnemers de deelnemende 
verenigingen en stichtingen en hun bestedingsdoelen. 
 
Het daadwerkelijk stemmen op uw favoriete vereniging is mogelijk van 27 september tot en met 11 oktober 
2019. Per post zult u, als u lid bent van de Rabobank, binnenkort een brief met persoonlijke stemcode 
ontvangen. Met deze unieke code wordt u in de gelegenheid gebracht om u stem uit te brengen op u 
favoriete vereniging(en). Per vereniging mogen maximaal 2 stemmen worden uitgebracht, en in totaal kunt 
u maximaal 5 stemmen uitbrengen. 
 
Het afgelopen jaar hebben we vele stemmen mogen ontvangen, waarvoor nogmaals dank. 
Wij als Heemkunde Vereniging Margraten zouden het uiteraard zeer waarderen als u dit jaar (wederom)  
2 x stemt op ons. Het geld zal gebruikt worden voor het verwerven, opknappen en inrichten van een nieuw 
onderkomen en heemkundig museum. Echter zonder onderkomen geen toekomst, geen verleden én dus 
ook geen Heemkunde Vereniging Margraten meer. 
  
Stuur dit bericht ook AUB door aan familie en bekenden met de vraag om ook op onze vereniging te 
stemmen. 
  
Namens het bestuur bij voorbaat dank voor u aandacht én STEM 
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Onder de titel:   
 
 
LIMBURGSE HOOGSTAM- EN FRUITCULTUUR 

Boeiend en waardevol voor de toekomst 
 
 
vindt er op maandag 14 oktober 2019 een 
presentatie plaats die gegeven wordt door Jean 
Slijpen in het huis van de burger in Margraten. De 
presentatie start om 19:30 uur 
 
Het thema “Hoogstamboomgaarden” heeft al een 
groot aantal jaren de warme belangstelling van de 
Heemkunde Vereniging Margraten (HVM) onder 
meer vanwege de grote cultuurhistorische 
waarde.  
 
Boomgaarden met hoogstamfruitbomen waren tot de jaren zestig beeldbepalend voor het Zuid-Limburgse 
landschap en niet in de laatste plaats in de fruitgemeente Eijsden-Margraten. De fruitbomen met een stam 
van circa 2 meter hoogte (vandaar hoogstam) leverden fruit, maar in de boomgaarden kon tevens vee 
onder de bomen grazen.  
Hoogstamboomgaarden, en zeker wat daar nu nog van over is, worden vanwege de bloesempracht in het 
voorjaar ook wel de parels in het Limburgse landschap genoemd. Ook als al die bloesem zich gevormd 
heeft tot smakelijke kersen, pruimen, appels of peren, is zo’n boomgaard een lust voor het oog.  
 
Jean Slijpen van Pomologisch genootschap Limburg heeft recent een boekje uitgebracht met de titel 
“Relicten uit ons fruitverleden”. Hierin wordt op een luchtige en plezierige wijze een mooie inkijk gegeven in 
dit thema. HVM heeft contact gezocht met Jean om daarover een presentatie te verzorgen. Bedoeling 
daarvan is een breed geïnteresseerd publiek, op een onderhoudende wijze te informeren over het 
(historisch) belang van hoogstamboomgaarden in Limburg. Oorsprong van de fruitcultuur, functie van de 
boomgaard, achteruitgang van het hoogstam-areaal in de jaren 60, acties tot behoud, uitleg over de 
verschillende fruitsoorten, de oogst, het gebruik van het fruit zijn zaken die tijdens deze presentatie aan de 
orde komen. Denk hierbij o.a. aan vlaaien bakken en stroop stoken, en dat alles hier en daar gelardeerd 
met fraaie beelden uit onze omgeving.  
 
De presentatie wordt gegeven in 2 x 45 minuten, onderbroken door een pauze. Tijdens de pauze zullen de 
deelnemers kunnen proeven van één van de mooie producten van onze fruitcultuur namelijk fruitvlaai.  
Om die reden willen wij wel graag dat de deelnemers zich uiterlijk 4 oktober a.s. voor de bijeenkomst 
aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U zult voor deze bijeenkomst nog een aparte 
uitnodigingsmail ontvangen.  
 
Aanmelding kan echter nu reeds ook per mail huub.senden@hccnet.nl of telefonisch 043-4582001 
 
 
 
  
Beste lezer, tot zover onze tweede 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   
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