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Beste lezer, 

 

Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer elf, de 1
e

 van 2014. 

We wensen U weer veel leesplezier.  

Nieuws van het bestuur. 

Als eerste wil het bestuur alle lezers van deze nieuwsbrief nog alle goeds en een goede 

gezondheid voor 2014 toewensen.  

   

Activiteiten. 

Zoals vorig jaar al besproken gaan we binnenkort de kerk van Margraten en dan met name 

de glas in lood ramen van Henri Schoonbrood bekijken. We gaan op dezelfde dag ook naar 

de kerk te Broekhem. Voor de verdere invulling en opgeven voor deze dag zie de 

uitnodiging hieronder (de eerdere plannen; bezoek kerk van Wijlre en het kelderke van de Brands 

Bierbrouwerij komen hiermee te vervallen) 

 
 

 Uitnodiging voor de EXCURSIE OP ZATERDAG 22 FEBRUARI naar de monumentale kunst   

 van Henri Schoonbrood (Maastricht 1898-1972) in de kerken van Margraten en Broekhem 

 

 

Het programma zal er als volgt uitzien: 

10.30 uur: Ontvangst in café 't Flaterke, Sprinkstraat 59 te Margraten. 

 

Van 11.00 tot 11.45 uur: Een inleiding met beamerpresentatie door kunsthistorica 

mevrouw Mariëtte Paris-Vankan over de monumentale kunst van Henri Schoonbrood in de 

H. Margarita kerk van Margraten en de H. Joseph kerk in Broekhem. 

 

Van 11.45 tot 12.30 uur: Bezoek aan de H. Margarita kerk te Margraten. 

 

Van 12.30 tot 13.15 uur: Bij café ’t Flaterke bestaat de mogelijkheid om voor eigen rekening 

een eenvoudige lunch te gebruiken, te weten; 2 broodjes met koffie of thee. De kosten 

voor deze lunch bedraagt € 6,- p.p. 

 
 

In verband met de reserveringen horen wij graag uiterlijk 17 februari van u of u gebruik  

 

wenst te maken van de lunch bij café ’t Flaterke. Bij opgave verplicht u zich tot betaling.  

 



 
Om 13.15 uur: Verplaatsing met eigen vervoer naar de H. Joseph kerk, Koningswinkelstraat 

2 te Broekhem. 
 

Van 13.30 tot 14.30 uur: Bezichtiging van de H. Joseph kerk te Broekhem onder leiding van 

mevrouw Mariëtte Paris-Vankan. Zij is onze gids en zal ook iets zal vertellen over de andere 

kunstwerken die in deze prachtige kerk zijn te bewonderen. 
 
 

AANMELDEN EXCURSIE & LUNCH. U kunt zich tot uiterlijk 17 februari aanmelden bij Maria 

de Graaf-Bessems. E Mail: maria.degraaf@xs4all.nl of Telefoon: 043-4582587.  

 

Wel duidelijk vermelden: Excursie met of zonder lunch. 

 

 

Een vrijwillige bijdrage in het offerblok van beide kerken wordt op prijs gesteld. Verder zijn 

er behalve de kosten van de lunch, geen kosten aan deze excursie verbonden. Tegen 

kostprijs zal er een reader worden aangeboden met enige achtergrondinformatie over 

kunstenaar Henri Schoonbrood.  
 

Mocht u zich vooraf al willen informeren: Kijk dan in Op de Huugte 2012, vanaf bladzijde 

67 “ de glasramen van Henri Schoonbrood ”. Andere informatie is te vinden op 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Margaritakerk_(Margraten) 

http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp?content=480 
 

Bovendien is het leuk om de volgende video vooraf te bekijken:  

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1352330  
(vanaf ca. 8 minuten tot het einde: Sible de Blaauw over de kunstenaar Henri Schoonbrood) 
 

We hopen velen van u op zaterdag 22 februari te mogen begroeten.  

 

Archief. 

Het jaar 2013 is weer voorbij. Alle nieuwsfeiten uit onze gemeenschap uit 2013 zijn weer 

volledig in ons archief opgenomen. Onze lees-, knip- en plakactiviteiten leverden weer drie 

dikke ordners op met veel informatie over alles wat in onze gemeenschap gebeurde en/of 

heeft plaatsgevonden. Ons stratenarchief groeide met een volle ordner en het 

personenarchief met twee dikke ordners. Het stratenarchief is geordend op het huidige 

adres en het personenarchief op naam. Alle overige kranten- en tijdschriftenartikelen zijn 

geordend op datum.  
 

Onze ‘’archiefmensen’’ blijven ook in 2014 volop bezig met het verzamelen en archiveren 

van alles wat over personen, verenigingen, panden en gebeurtenissen in onze 

gemeenschap in het nieuws komt.  
 

Ook uw hulp bij het verzamelen van nieuwsfeiten is zeer welkom. Vooral als het gaat om 

nieuwsfeiten en berichten die niet in de ‘’normale’’ media verschijnen en dus niet bij 

iedereen bekend zijn. Hebt u nieuws waarvan u denkt dat dit bewaard moet blijven voor 

ons nageslacht, neem dan a.u.b. contact met ons op. Onze stelregel is dat alles over onze 

gemeenschap belangrijk is.  
 

Verder zijn we ook nog altijd op zoek naar b.v. stambomen e.d. van families in onze 

gemeenschap. 



 
Gemeenteraadsverkiezingen, nu en vroeger. Op 19 maart a.s. is het weer zover; de 

gemeenteraadsverkiezingen.  Altijd een interessant onderwerp dat veel in het nieuws 

komt. Bent u nog in het bezit van gegevens over vroegere gemeenteraadsverkiezingen, 

zoals folders, kandidatenlijsten, uitslagen e.d., dan zijn we hier ook zeer geïnteresseerd in. 

In het bijzonder als het gaat over de verkiezingen van de ‘’oude’’ gemeente Margraten. 

 

Steeds op zoek naar informatie. Kortom alles wat ook maar enigszins over onze 

gemeenschap gaat willen wij graag in ons archief opnemen. Voor informatie kunt u altijd 

contact opnemen met al onze bestuursleden en met name ons bestuurslid Willy Willems 

houdt zich bezig met het archief. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 043-4581718  

of e-mail: willy-willems@home.nl  
 

Het mag duidelijk zijn dat we ook in 2014 weer veel ‘’nieuws’’ willen verzamelen! 

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief. 

 

Achter grote trom: Harrie Janssen (z.g.), daarachter Hub Kreuwels (z.g.). Met kleine trom: Sjir 

Weustenraad met achter zich Miel Frints (z.g.). Deze namen komen van Jo Brouwers (links 

voor) die zelf de kar van de grote trom trekt.  

Aezel project. 

Na een tijd van weinig activiteit, ook door de ziekte van Martin Pfeifer, de geestelijk vader 

van dit project, zijn we weer volop bezig met het invoeren en controleren van de reeds 

ingevoerde gegevens. Als we echter dit jaar iets willen laten zien van al het werk dat tot nu 

toe is gebeurt, hadden we graag nog enkele enthousiaste mensen die ons zouden helpen 

met het verwerken van al de kadastrale gegevens van Margraten. Zoals al eerder uitgelegd 

is dit geen moeilijk computerwerk, maar eenvoudige Excel lijsten invoeren. Als iemand zich 

geroepen voelt neem dan contact op met Sjef Hertog of via ons verenigings E-mail adres. 



 

Wie staat er op de foto ?  
 

 
 

Deze keer een prachtige foto van uit “de gooj kamer”. Wie zitten er met burgemeester 

Ronckers te kaarten? En wie weet bij wie en bij welke gelegenheid deze foto is gemaakt. 

 

Heb je namen of weet je meer over deze foto te vertellen, stuur dit dan naar het volgende 

mailadres: info@heemkunde-margraten.nl 

 

Mededelingen. 

Dinsdag 28 januari   14.00   Inloopmiddag 

Zaterdag 1 februari  10.00   Werken in het museum 

Maandag 10 februari  19.00  Inloopavond   

Dinsdag 25 februari  14.00  Inloopmiddag 

 

Beste lezer, tot zover de eerste nieuwsbrief van 2014. 

 

Hopelijk hebt U het weer interessant gevonden om door ons weer een beetje “op de 

Huugte” te zijn gebracht. Ideeën en suggesties kunt u altijd 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 

 
tot ziens, 

Frans Meijers 

Voorzitter HVM 


