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“Er is een nieuw jaar aangebroken. Een blanco blad waarop geschiedenis geschreven wordt. 
Het is spannend wat 2020 gaat brengen maar een ding is zeker: de Heemkunde Verenging Margraten gaat 
ook deze geschiedenis verzamelen en optekenen zodat generaties die komen gaan deze geschiedenis met 
ons mee kunnen beleven”.  
 
Zo begon onze eerste nieuwsbrief van vorig jaar. Wie had kunnen vermoeden hoe spannend 2020 zou 
worden. 2021 is net zo spannend begonnen. De wereld heeft vlamgevat. Er ontstond een situatie in 
Nederland die ongekend is. Een tweede - strengere - Lock down, een nieuwe variant van het Covid virus 
waar nog voorzichtiger mee om moet worden gegaan. En als uiterste maatregel de avondklok.  
Van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends moet iedereen binnenblijven. Het is verboden om zonder 
geldige reden op straat te zijn. De avondklok is een ongekend zware maatregel. Het kan niet makkelijk zijn 
geweest om deze beslissing te nemen. Het woord “avondklok” is voor veel mensen een beladen woord. 
Vooral voor de ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Er komen veel emoties bij 
kijken.  
 
De laatste keer dat de avondklok werd ingezet in Nederland 
was tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. 
Nadat in mei 1940 Nederland werd bezet door de Duitsers, 
werd al snel een avondklok - ook wel spertijd genoemd - 
ingesteld. Dit hield in dat je ’s avonds tussen bepaalde tijden 
niet meer op straat mocht komen. Aanvankelijk was dit rond 
middernacht maar vanaf 1942 werd dit zelfs 20.00 uur.  
Als je na deze tijd zonder geldige reden op straat werd 
aangehouden, werden er harde maatregelen getroffen.  
 
Op het affiche staan deze maatregelen opgenoemd.  
Deze maatregelen werden waarschijnlijk ingevoerd als reactie 
op de april-mei-stakingen van 1943. 
 
Al deze maatregelen beheren op dit moment ons leven. 
We spreken onze hoop uit dat er snel een einde komt aan 
deze tijd, maar dat zullen wij samen moeten doen.  
 
Blijf sterk, blijf gezond en bovenal: blijf op iedereen letten.  
We maken allemaal dezelfde vervelende situatie mee.   
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Activiteiten 
 
Allereerst hopen wij dat het met iedereen goed gaat en dat het ook goed blijft gaan totdat we allemaal een 
inenting hebben gehad.  
 
Omdat dit nog wel enige tijd gaat duren kan geconcludeerd worden dat onze geplande activiteiten ook dit 
jaar geen doorgang zullen vinden. En hier bedoelen wij dan met name de Open Dag en Fototentoonstelling 
Welsden mee. Wellicht dat ook de ledenvergadering niet kan doorgaan. 
 
Nieuws 
 
Op het randje van 2020 kregen wij gelukkig ook heel leuk nieuws. Het 100ste lid heeft zich aangemeld voor 
Heemkunde Vereniging Margraten. Fieni Frints-Senden heeft de eer om zich als 100ste lid te registreren. 
Een grote mijlpaal voor de Heemkunde Vereniging Margraten. Als dank-je-wel kreeg Fieni niet alleen de 
hele reeks van Op de Huugte aangeboden maar werd dit ook gevierd met een bloemetje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Broer én lid van onze vereniging Huub Senden heeft namens ons aan Fieni gevraagd waarom ze lid is 
geworden. 
 
“Ik wil beginnen met te zeggen dat al mijn broers, zussen en schoonzus het jaarboek Op de Huugte 2020 
hebben gekregen als “familie Senden cadeau”. De familie Senden-Schwanen heeft een familie-spaarpotje 
waarmee ze leuke dingen doen. Omdat we in deze tijd niets samen kunnen ondernemen hebben we ons dit 
jaar tien boeken Op de Huugte 2020 cadeau gedaan. Ook mijn broer Jef in Australië hebben we er eentje 
opgestuurd.     
  
De aanleiding om lid te worden van Heemkunde Vereniging Margraten is mijn broer Wil, die in Hilversum 
woont. Hij heeft in Op de Huugte 2020 een mooi stuk heeft geschreven over slagerij Senden en de familie 
Senden-Schwanen. Een verhaal waarmee veel én mooie herinneringen terugkomen. Ook omdat broers en 
zussen Senden hun herinneringen van toen hebben kunnen opschrijven. 
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Mijn broer Huub komt geregeld op bezoek en heeft me gevraagd om lid te worden. En dat heb ik graag 
gedaan. Ik wist toen niet dat ik het 100e lid van Heemkunde Vereniging Margraten zou worden.  
Die verrassing kwam later. 
 
Tot slot wil ik de Heemkunde Vereniging bedanken voor alle jaargangen Op de Huugte en het mooie boeket 
bloemen”. 
 
Wij willen Fieni Frints-Senden vanaf deze plek natuurlijk ook van harte bedanken voor haar steun aan onze 
vereniging als lid. Dankjewel Fieni.  
 
Bestuur 
 

In 2019 zijn wij begonnen met u de bestuursleden van 
Heemkunde Vereniging Margraten voor te stellen.  
U hebt al kennis kunnen maken met onze voorzitter Theo 
Brassé, secretaris Stefan Loo en bestuurslid en medeoprichter 
Frans Meijers. In deze nieuwsbrief laten wij u kennis maken met 
een van de bestuursleden van het eerste uur: Hub Huijnen.  
 
De interesse in de Heemkunde Vereniging Margraten werd bij 
Hub gewekt door een advertentie in de Riestepot. Hij werd lid 
van de vereniging en al snel daarna werd Hub bestuurslid.  
 
 

Sinds zijn jeugd heeft Hub al interesse in de geschiedenis van zijn voorouders. Hij bezocht - zeer 
onregelmatig, zoals hij het zelf zegt - het archief in Maastricht om onderzoek te doen. Hij verzamelde foto’s 
en bidprentjes van zijn familieleden.  
 
Fotografie had altijd al zijn aandacht. In 1980 werd hij lid van Fotoclub Dracula uit Margraten. Deze 
Fotoclub was een onderafdeling van Jongerensociëteit Dracula. Het beviel heel goed bij de fotoclub en de 
interesse voor fotografie was gewekt. Hub is nog steeds lid van de fotoclub die haar naam inmiddels heeft 
gewijzigd in Fotogroep Dracula. Fotogroep Dracula is sinds drie jaar een zelfstandige vereniging.  
 
Zijn eerste camera kreeg hij te leen van Hubert Huynen. Dit was een Voigtländer, een kleinbeeld camera 
met een heel aparte sluiter. De eerste 25 jaar maakte Hub overwegend zwart-wit foto's met een kleinbeeld 
camera. De films waren goedkoop en het ontwikkelen en afdrukken deed hij in de donkere kamer (Doka) 
van de vereniging in Camion.  
 
Met de opkomst van de digitale fotografie kwam er uiteindelijk een einde aan het gebruik van deze 
donkere kamer. Zeker in het begin moest hij wennen aan kleur in zijn foto's omdat hij eigenlijk nog in 
zwart-wit dacht. 
 
Digitale fotografie zorgde ook voor een andere "doka" namelijk het fotobewerkingsprogramma. Na het 
gebruik van Paint Shop Pro is hij overgestapt op Photoshop. 
 
Hub betekent heel veel voor de Heemkunde Vereniging. Samen met Frans Meijers en Toine Teunissen 
begon hij kort na de oprichting van de vereniging met het maken van een boekje. In eerste instantie werd 
gedacht aan een fotoboek dat geld moest opbrengen als beginkapitaal voor de verenging.  Uiteindelijk is 
het een verhalenboek met de naam Op de Heugte geworden. Later veranderde de naam in Op de Huugte. 
Hub is verantwoordelijk voor de mooie foto’s die elk jaar weer de voorzijde van het boek sieren. Samen 
met Frans Meijers is hij het langstzittend redactielid. Er zijn al een groot aantal mooie verhalen van zijn 
hand verschenen in ons jaarboek.  
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Hub beheert het fotoarchief van Heemkunde Vereniging Margraten. Hij is verantwoordelijk voor het 
verzamelen en digitaliseren van foto’s. Heeft een schrijver een foto nodig voor zijn of haar verhaal, dan is 
deze schrijver op de juiste plek bij Hub. Er zijn al veel verzoeken geweest en Hub weet altijd feilloos de foto 
te vinden die het beste past. We hebben al vaak van zijn keuzes kunnen genieten tijdens de 
fototentoonstellingen die hij organiseert. Ook de foto’s op de website zijn vaak van zijn hand.  
 
Zijn officiële taak binnen het bestuur is het verzamelen en digitaliseren van foto's en het bijhouden van de 
website maar de vereniging heeft nog nooit tevergeefs een beroep gedaan op Hub. Waar hij kan, helpt hij. 
 
Vanaf mei gaat hij van zijn welverdiend vervroegd pensioen genieten maar ik weet zeker dat deze 
duizendpoot niet stil gaat zitten en dat wij hem nog heel vaak tegenkomen op activiteiten van de 
Heemkunde Vereniging Margraten.  
 
Tip 
 

De jaarlijkse foto expositie in gemeenschapshuis Oos Heim van fotoclub Dracula kan dit jaar helaas niet 
doorgaan en daarom gaan ze digitaal. Vanaf 5 maart 2021 kunt u op de pagina 
www.fotogroepdracula.nl/expositie de online expositie bekijken. Het thema van de foto’s is abstractie in de 
natuur. Naast het werk van de fotogroepleden zijn er ook foto’s te zien van ons bestuurslid Hub Huijnen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een klein voorproefje van de foto’s 
die u te zien krijgt. 
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Werkgroepen 
 
Boekredactie Op de Huugte 2020 
 
Inmiddels is ons jaarboek Op de Huugte 2020 en de foto-/jaarkalender 2021 gepresenteerd. Het ging wel iets 
anders dan normaal maar het was daarom niet minder spannend. Er was aan beiden zo hard gewerkt dat we 
de uitgifte toch mogelijk konden maken. Niet in de laatste plaats omdat dit een belangrijke bron van 
inkomsten vormt voor onze vereniging. Wij kunnen u steun goed gebruiken.  
 
De daadwerkelijke fysieke verkoop in ons eigen verenigingslokaal kon niet doorgaan. Daarom werd de uitgifte 
van 2020 op een andere manier georganiseerd. Op voorhand werd gevraagd of u uw interesse kenbaar wilde 
maken voor het jaarboek en/of de jaarkalender. Na betaling werd het boek en/of de kalender dan bij u 
langsgebracht of opgestuurd. Er is gelukkig al door veel mensen aangegeven dat ze het boek en/of de kalender 
wilden ontvangen. Onze dank daarvoor. Wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken.  
 
U kunt nog steeds aangeven of u Op de Huugte en/of de kalender wilt ontvangen. Dit kunt u doorgeven op het 
mailadres: info@heemkunde-margraten.nl. Bent u al abonnee, dan vragen wij u toch om ook aan te geven dat 
u het boek en/of kalender dit jaar wilt ontvangen.  
 
Hierbij is het wel belangrijk dat u aangeeft:  

- de hoeveelheid gewenste exemplaren van “Op de Huugte 2020” 
- de hoeveelheid gewenste exemplaren van foto-/ jaarkalender 2021 
- uw voor- en achternaam 
- uw adres of het bezorgadres 
- abonnee ja of nee.  

 
Na ontvangst van uw bestelling zult u een bevestiging per mail ontvangen. In 
deze bevestiging zal het te betalen bedrag vermeld staan en zal u gevraagd 
worden om dit bedrag zo snel mogelijk over te maken. Zodra wij uw betaling 
hebben ontvangen zal het boek bij u bezorgd worden.  
De prijs van het boek is € 14,50 voor niet abonnees en € 12,50 voor 
abonnees. De kalender kost € 5,00.  
Meer informatie vindt u op de site van de Heemkunde Vereniging 
Margraten: www.heemkunde-margraten.nl  
 
Er dient wel opgemerkt te worden dat het bezorgen van bestellingen alleen plaats vindt binnen onze 
doelkernen Groot- en Klein Welsden, Margraten, Termaar en Scheulder. Bent u daarbuiten woonachtig dan zal 
de bestelling per post verstuurd worden. Hiervoor dienen wij u helaas wel portokosten in rekening te brengen. 
Is dit het geval dan zullen de portokosten op de factuur vermeld staan. Het staat u natuurlijk vrij om het boek 
op een ander adres binnen onze doelkernen te laten bezorgen. Geef dit dan duidelijk aan in uw aanvraag.  
 
U kunt het boek ook verkrijgen bij: 
Benfico, Sprinkstraat 4 
Plus Kleijnen, Amerikaplein 2 
Kapsalon Saskia, Margrietstraat 1 
Willy Willems, Sterre der Zeestraat 11 

 
U kunt uw gegevens ook op een briefje schrijven en in de brievenbus gooien bij: 
Stefan Loo, Burg. Ronckersplein 4 of Yolanda Loo, Hoenderstraat 22.  
 
Mocht u nog vragen hebben over deze mail, kunt u altijd contact opnemen met de boekredactie via de mail: 
redactie@heemkunde-margraten.nl of per telefoon bij Yolanda Loo: 0622414919 
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Wie helpt: 
 
Familie Heusschen 
 
Zo af en toe krijgen wij een verzoek voor hulp bij het zoeken naar familieleden die hun verleden in 
Margraten hebben liggen. Wij helpen hier altijd graag mee. Vaak kunnen wij deze familieleden ook vinden 
in onze eigen archief of met de hulpmiddelen die wij tot onze beschikking hebben.  
 
Toch moeten wij af en toe ook uw hulp vragen. Zo ook voor Jef Brouwers uit Ubachsberg.  

Jef is voor een kennis op zoek naar haar familie uit Margraten en kwam per toeval uit op de website 

van de Heemkunde Vereniging Margraten. Hij is op zoek naar de familie Heusschen.  
 

Heusschen is een bekende naam in Margraten. De bekendste is de familie Heusschen die jaren hun 
kruidenierswinkel in het centrum van Margraten hebben gehad. Het verhaal over de Centra hebben wij u in 
2017 verteld in Op de Huugte.  
 

Wat heeft Jef al ontdekt. 
 

Met wat graafwerk heeft hij haar opa Joseph Hubertus Heusschen gevonden. Joseph is geboren in 
Margraten op 8 mei 1880 en overleden op 2 juni 1926. Joseph was “witter” - stukadoor - van beroep en 
overleed als gevolg van een ongeval tijdens zijn werk. Hij viel van een ladder en was zo ernstig gewond dat 
hij “bijna op slag dood was”. Zo staat vermeld in het krantenartikel dat op 4 juni 1926 in de krant 
verscheen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joseph Heusschen liet een jonge weduwe en vijf kleine kinderen achter. Zijn weduwe, Maria Hubertina 
Frissen werd op 7 april 1888 geboren in Klimmen en zij was 38 jaar toen zij weduwe werd.  
Zij was op 16 juli 1908 met Joseph getrouwd. Het huwelijk vond plaats in Margraten.  
Maria was net 20 jaar oud.   
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Maria en Joseph kregen samen zes kinderen. Maria Hubertina (25-9-1909), Johanna Hubertina (18-7-1910), 
Maria Anna (28-8-1911), Joannes Hubertus (19-1-1911), Joseph Alphonsius (8-7-1916) en Alponse Hubert 
(30-11-1917). Alphonse Hubert overleed slechts 6 dagen oud op 5 december 1917. En hoewel  het 
krantenartikel het heeft over vijf kinderen, kan ik in het archief van het RHCL op het moment van overlijden 
van Joseph maar vier kinderen in het gezin plaatsen. Dochter Maria Anna overleed zes jaar voor haar vader, 
op 7 juli 1920 op negen jarige leeftijd.  
 
Misschien ook van belang om te weten is dat de vader van Joseph, Pieter Hubertus Heusschen, getrouwd 
met Maria Catharina Volders, ook “witter” van beroep was. Pieter Hubertus en Maria Catharina woonden 
in Groot Welsden. Waar precies is niet bekend. Volgens een oud-inwoonster van Groot Welsden zou dat in 
het Brandstraatje zijn geweest.  
 
Samen met het bestuur hebben wij ook al onderzoek gedaan naar de weduwe van Joseph Hubertus 
Heusschen en we hebben in het archief van het RHCL in Maastricht ontdekt dat Maria Hubertina op  
9 februari 1929 hertrouwd is met Petrus Johannes Wijnands. Petrus Johannes Wijnands overleed op  
29 september 1952 in Heerlen. Maria en Petrus woonden toen in Wijnandsrade. Zij hebben geen kinderen 
meer gekregen. Hoe het verder is gegaan met Maria Hubertina kunnen we niet vinden. We weten niet 
wanneer en waar ze is overleden.  
 
Wie kan Jef helpen met zijn zoektocht en weet waar deze familie Heusschen heeft gewoond. Is er wellicht 
een link te leggen naar het bouwbedrijf Heusschen of de familie Heusschen van de kruidenierswinkel aan 
de Pastoor Brouwersstraat?  
 
Hebt u informatie over Joseph Hubertus Heusschen en zijn familie, laat het ons dan weten. U kunt mailen 
naar de redactie (redactie@heemkunde-margraten.nl) of naar het bestuur (info@heemkunde-
margraten.nl) of bel met Yolanda Loo (06-22414919).  
 
De firma Maaskabel. 
 
Wie kan ons meer vertellen over de firma Maaskabel? Deze firma was rond 1967 gevestigd in de Holstraat 
in Margraten en verhuisde naar Brunssum. Het pand werd verkocht aan Hover Zuurkool en vervolgens aan 
de firma Bleijlevens. Er hebben meerdere mensen uit Margraten gewerkt bij de firma Maaskabel. Wie kent 
er iemand of heeft zelf bij deze firma gewerkt en kan ons meer vertellen. Laat het ons dan weten.  
 
U kunt mailen naar de redactie (redactie@heemkunde-margraten.nl) of naar het bestuur 
(info@heemkunde-margraten.nl) of bel met Yolanda Loo (06-22414919).  
 
 
 

Beste lezer, tot zover onze eerste nieuwsbrief van 2021. Hopelijk hebt u het weer interessant gevonden 
om door ons weer een beetje “op de Huugte” te zijn gebracht. Hebt u ideeën voor ons, aarzel dan niet om 
contact op te nemen.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De Heemkunde Vereniging Margraten hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich in 
alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
In het kader hiervan werd door het bestuur van de Heemkunde Vereniging Margraten een privacyverklaring 
opgesteld, en vastgesteld in zijn vergadering van 26 juni 2018. Dit document is na te lezen op onze website, 
zie: https://heemkunde-margraten.nl/about-us/privacy-policy/ Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog 
vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 
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