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Beste lezer, 
 
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer twee en dertig, de 1e van 2017.  
 

 
Nieuws van het bestuur. 
Het bestuur is nog steeds op zoek naar versterking, en dan met name naar een voorzitter. 
Personen die interesse hebben in een bestuursfunctie kunnen vrijblijvend contact 
opnemen met een van de bestuursleden (zie vernieuwde site van onze vereniging). 
Misschien kan er dan en afspraak gemaakt worden om eens een bestuursvergadering bij te 
wonen om eens “te proeven” wat er zo allemaal door onze vereniging wordt  gedaan. 
Uiteraard is dit, zoals al eerder aangehaald, geheel vrijblijvend. 
 
Zoals we in nieuwsbrief 30 al vermelde, viert onze vereniging dit jaar haar 10jarig bestaan. 
Dit gaan we vieren op zondag 30 april in het Gemeenschapshuis. Uiteraard is er op deze 
dag hulp van jullie, onze leden, nodig. In onderstaand overzicht is te lezen waar we nog 
mensen voor nodig hebben. Zo zijn we nog op zoek naar 3 personen die aan de bar willen 
helpen, 1 voor bij de bidprentjes, nog 1 voor bij de kassa. Natuurlijk is ook hier het principe: 
hoe meer zielen hoe meer vreugde.  
Als er een paar mensen extra zijn kan er ook worden afgelost. 
We hopen op jullie medewerking, al is het maar voor enkele uren. 
Beste leden: het is tenslotte ook jullie vereniging. 
 
Museum Rolf Hendriks  

Bidprentjes   

Aezel project Frans Meijers 

Foto en film   

Archief Willy Willems 

Boekredactie Julia Philippens 

Bar. Stefan Loo 

Kassa. 

Huub Senden van 12:00 tot 
15:00 uur. Miets Senden van 
12:00 tot 15:00 uur. Jef 
Roijen 

koffie en vlaai, 2 personen   

Uitgifte en ophalen, 2 personen 
Miets Senden van 15:00 tot 
18:00 uur 

 

http://www.heemkunde-margraten.nl/


 

Wie staat er op de foto.  

 
 

 

 
 
Een mooie carnavalsfoto in het oude Oos Heim van enkele jaren geleden. Wie herkent 

zichzelf op deze foto of wie weet deze dames zijn, en in welk jaar is deze foto gemaakt. 

 

 
Oproep voor foto’s. 
Op zondag 12 maart staat er weer een fototentoonstelling gepland in het 
Gemeenschapshuis van Scheulder. Als (hoofd)thema willen we deze keer zoveel mogelijk 
trouwfoto’s laten zien. Maar natuurlijk zijn ook andere foto’s van Scheulder welkom. Heeft 
u nog materiaal neem dan a.u.b. contact op via het bekende mail adres of met 
frans.meijers@home.nl We komen de foto’s dan halen, scannen en zo snel mogelijk weer 
bij u terug bezorgen.  Samen kunnen we er weer een gezellige middag van maken.  
Alvast bedankt voor het zoeken in de “auw sjoonsdoas”. 

mailto:frans.meijers@home.nl


 

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                  

 
Op de foto van de familie 
Abels is no.5 Hub Abels, 
speelde Alto bij Harmonie 
Concordia. 
No. 1 is vermoedelijk zijn 
dochter Trautje die samen 
met haar broer Wiel nog 
steeds in het ouderlijk huis 
wonen. 
 
Reactie: 
Jean van Wissen 

 
 
 

 
Als er nog namen bekend zijn kunt nog steeds reageren, bij voorbaat dank. 



 

Boekredactie 

Onderstaande vraag komt van Yolanda Loo. Zij wil graag meer weten over een wegkruis 
langs een van onze wegen. 

Langs de Rijksweg, net buiten Margraten 
staat een mooi stenen kruis in de berm. 
Velen van ons zijn er al eens langs 
gewandeld op weg naar de Amerikaanse 
Begraafplaats. Ook ik ben er al vele malen 
langs gewandeld en heb van mijn ouders 
een klein stukje van het verhaal gehoord 
over het waarom dit kruis hier geplaatst is. 
Dit kruis is een herinnering aan een 

vreselijk voorval. Als schrijver voor Op de Huugte intrigeert dit kruis mij enorm en ik zou 
dan ook graag meer willen weten. Het kruis wordt zo mooi onderhouden dat er vast 
iemand is die mij hier meer over kan vertellen. Of mij in ieder geval kan zeggen bij wie ik 
deze informatie krijg. U kunt mailen naar de redactie: redactie@heemkunde-margraten.nl 
of naar mij persoonlijk: guidenyolan.loo@home.nl 

 
Gevelsteen. 
 
Er is door een van onze leden een gevelsteen gemaakt, die nog geen plek heeft gevonden. 
Heeft u of kent u een plek waar deze steen geplaatst kan worden. Is er iemand waar 
"Bok"  als symbool naar verwijst, denk hierbij aan familienaam: Bok/Buck, naar een locatie, 
naam van een huis, of een band met vroegere bewoners, bijnaam, beroep. Een Bok kan ook 
een werktuig zijn, of denk aan bokkenwagen, Bokkenrijder, de verhoging waar een dirigent 
op staat, de plek waarop de koetsier zit of zat.  
Voldoet de naam of plaats aan een van deze voorwaarden, dan kunt u de steen gratis 
krijgen. Enige voorwaarde: hij moet wel geplaatst worden in Margraten/Termaar/Scheulder 
of Groot of Klein Welsden. 
 

 

mailto:redactie@heemkunde-margraten.nl
mailto:guidenyolan.loo@home.nl


 

Mededelingen 
Omdat er zeer weinig interesse was en er maar zelden een “bezoeker” op onze  
inloopavond op de donderdag avond kwam, hebben we besloten om hier mee te stoppen.  
Als er echter mensen zijn die graag iets zouden weten over een bepaald onderwerp of die 
graag ons museum of archief willen bezoeken, kunnen altijd contact opnemen en dan zijn 
we graag bereid hieraan te voldoen. 
De inloopochtend op de eerste zaterdag van de maand van de museumgroep blijft wel.  
 
Beste lezer, tot zover onze eerste nieuwsbrief van 2017. 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  
 

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 

mailto:info@heemkunde-margraten.nl
http://www.heemkunde-margraten.nl/

