Toelichting van de Werkgroep Sennhütte
We waren al langer van plan de Sennhütte te gaan renoveren maar door de verhalen rondom
75 jaar bevrijding wilden we toch een Openluchtmuseum vragen of ze het gebouwtje wilden
hebben. Nadat het Nederlands Openluchtmuseum de Sennhütte had afgewezen (wat we nog
steeds onbegrijpelijk vinden) toonde het Oorlogsmuseum in Overloon gelukkig belangstelling.

Andreas Smulders, medewerker collectie van het Oologsmuseum vond het een waardevolle
aanvulling op de collectie. Het museum wil graag aandacht geven aan de slechte
omstandigheden na de bevrijding toen veel inwoners uit de frontlinie hun huizen kwijt waren
door de beschietingen. Zij moesten toen hun toevlucht zoeken in noodwoningen. De Sennhütte
is een goed voorbeeld van het type woning waar een gedeelte van bevolking direct na de
oorlog in woonde.

De voorbereidingen voor de sloop gingen ondertussen door en de firma Laarakkers werd
ingepland om het asbest te verwijderen.
Dat het Oorlogsmuseum de Sennhütte dolgraag wilden hebben vergde wat aanpassing in de
planning, want we moesten ineens gaan bedenken hoe we dat moesten gaan aanpakken.

Door de flexibiliteit en kundigheid van Jeroen Stevens en Andre Kremers konden we zaterdag
de demontage en transport naar het Oorlogsmuseum inplannen. Naast de werkgroep en wat
vrijwilligers, werd ook de hulp ingeroepen van Jan Klein Schiphorst (die de Sennhütte ook
opgebouwd blijkt te hebben).

De gezamenlijke inspanningen zorgden ervoor dat het gebouw in een mum van tijd wonder
boven wonder aardig in takt op de oplegger lag.
We waren zelfs zo enthousiast geworden dat we het Oorlogsmuseum ook aanboden om hem
in Overloon ook zelf te lossen. Dit om te voorkomen dat hij daar alsnog in stukken ging breken.

Nu zal het museum de tijd nemen om alles op te gaan knappen en het gebouw aan het publiek
te gaan tonen. En wij van de werkgroep gaan de herkenbare vormen van de Sennhütte met
nieuwe materialen weer terugbrengen op het oude vertrouwde plekje. Zodat we er weer
decennia lang gebruik van kunnen maken.
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