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Beste lezer, 

 

Voor jullie ligt de 1
e

 nieuwsbrief van de Heemkunde Vereniging Margraten. 

Al langere tijd leeft bij het bestuur het idee om onze leden, maar ook de abonnees van ons 

jaarblad “Op de Heugte”, iets meer bij de vereniging te betrekken, en hun beter op de 

heugte te houden van wat er allemaal gebeurt binnen de vereniging.  

Sommige leden zien wij soms maar twee keer per jaar tijdens de ledenvergadering, en veel 

abonnees zien we zelfs maar een keer per jaar tijdens de boekuitreiking.  

Ondanks het feit dat wij als vereniging hoofdzakelijk met het verleden van ons dorp bezig 

zijn, willen wij in het tegenwoordige digitale tijdperk gebruik maken van e-mail, om jullie 

allen ongeveer eens in de zes tot acht weken een nieuwsbrief toe te sturen, en jullie hierin 

te berichten over wat er allemaal gebeurt binnen bestuur, redactie en werkgroepen. 

 

Bestuur. 

Zo heeft het bestuur, na het zomerreces, op 14 augustus al weer de eerste keer vergaderd. 

Enkele onderwerpen tijdens deze vergadering waren bijvoorbeeld: 

-  de uitgifte van deze nieuwsbrief.  

-  er is gesproken over een lezing tijdens de ledenvergadering op 11 oktober.  

-  en er is afgesproken dat er binnenkort weer een uitstapje voor geïnteresseerden   

zal worden georganiseerd. 

 

Boekredactie. 

De boekredactie is druk bezig om de laatste hand te leggen aan het jaarboek van 2012.  

Ook dit jaar is het ze weer gelukt om een voor ons dorp interessant boek samen te stellen 

met mooie verhalen en wetenswaardigheden. Wel zijn er enkele kleine veranderingen aan 

het boek, maar dat komt het alleen maar ten goede. 

Wat deze veranderingen zijn kunt U zien tijdens de uitgifte, die dit jaar op zaterdag 3 en 

zondag 4 en 11 november zal plaatsvinden. 

 

Werkgroepen 

Een van de werkgroepen is de werkgroep woonhistorie.  

In deze werkgroep zijn; Sjef Hertog, Stefan Loo, Winand Sluijsmans en Frans Meijers, bezig 

met het digitaliseren van de eigendommen van de bewoners van Margraten,Termaar, 

Groot en Klein Welsden en Scheulder. Dit zowel op het gebied van gebouwen alsook 



 
landerijen. Voor het jaar 1842, invoering van het kadaster, is dit digitaliseren grotendeels 

gebeurd.  

Als men nu een naam ingeeft in het programma kan men op de digitale kadasterkaart van 

1842 meteen zien wat de eigendommen van deze persoon waren.   

 

Zo kunnen alle eigenaren van een bepaald gebouw vanaf 1842, of eventueel eerder als er 

gegevens zijn, worden nagegaan. Hier kan dan weer de stamboom van de hele familie aan 

worden gekoppeld.  

Maar ook alle andere gegevens die uit die tijd bekend zijn kan men invoeren. Zo kunnen 

bijvoorbeeld ook alle wegkruisen, kapelletjes,  waterputten en poelen worden ingebracht, 

waardoor men precies kan zien waar die vroeger in ons dorp aanwezig waren.  

Momenteel zijn we met de gemeente aan het onderhandelen om ook de kadastrale 

gegevens van na 1842 te krijgen. Als dit zover is willen wij een beroep doen op personen 

om ons te helpen met het invoeren van die gegevens in een database, zodat ze verder 

kunnen worden verwerkt. 

 

Wie helpt. 

 

 
Foto uit waarschijnlijk mei 1950 toen het beeld van de Sterre der Zee in Margraten was.  

Wie herkent personen op deze foto, en waar is foto precies gemaakt? 

 

 

 

 



 
 

 

Activiteiten. 

- 10 september  open avond 19.00 tot 21.00uur 

- 25  september open middag 14.00 tot 17.00uur 

- 25 september bestuursvergadering 19.30uur 

- 8 oktober  open avond 19.00 tot 21.00uur 

- 11 oktober  ledenvergadering 19.30uur 

 

 

 

 

Beste lezer, tot zover onze eerste nieuwsbrief. Hopelijk hebt U het interessant gevonden 

om door ons weer een beetje “op de Heugte” te zijn gebracht. Mocht dit niet zo zijn, en wilt 

U de nieuwsbrief in het vervolg niet meer ontvangen, kunt U dit doorgeven via 

info@heemkundemargraten.nl  

Ook informatie over de foto of andere informatie of vragen kunt U via dit adres doorgeven. 

Voor meer info over onze vereniging kijk op  www.heemkunde-margraten.nl 

 

 
 
 


