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Beste lezer, 
 
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer vier en dertig, de 3e van 2017.  
 

 
 

Clubkas actie Rabobank. 
Alle mensen die op ons hebben gestemd willen we heel hartelijk bedanken. Iedere stem 
was €5,87 waard, en er is door 149 personen op ons gestemd. Door jullie heeft de 
vereniging dus het mooie bedrag van €875,30 op de rekening mogen bijschrijven.   
Nogmaals hartelijk dank.                                                                                                                                                                 

 
Boekredactie. 
Dit jaar zijn wij alweer toe aan de tiende editie van ons jaarboek “Op de Huugte”. Het zal 
een dikkere uitgave worden dan in voorgaande jaren. Ook in dit boek zullen weer mooie en 
interessante verhalen staan.  In deze uitgave worden de gevel- en sluitstenen van 
Scheulder besproken, wordt het verhaal achter het kruis aan de Rijksweg onthuld en laten 
wij u zien hoe de bevolking veranderd tussen 1815 en 1820. Wij denken dat veel inwoners 
van nu hun voorouders hierin terug zullen vinden! Jeugdherinneringen herleven met het 
verhaal over Happy Home en een bedrijf dat niet meer uit Margraten weg te denken is, zal 
worden beschreven. 
De uitgifte zal op zaterdag 11 en zondag 12 november 2017 zijn in de oude veiling aan de 
Rijksweg. Hou hiervoor onze nieuwsbrief in de gaten of kijk op onze site. 
Helaas ontkomen wij er na tien jaar niet aan om een prijsverhoging voor het boek door te 
voeren en wij willen u dit alvast op voorhand vertellen.  De prijs voor abonnees wordt 
verhoogd naar € 12,00 en de boeken in de losse verkoop zullen € 14,50 gaan kosten. Mocht 
deze prijsverhoging reden zijn om het abonnement te beëindigen, wilt u dit dan a.u.b. aan 
ons doorgeven.  
Voor deze jubileumeditie zijn wij nog op zoek naar iemand die voor ons een klein verhaal of 
gedicht in het Margratens dialect kan schrijven. Bent u die persoon of kent u iemand, aarzel 
dan niet en neem contact op met de redactie, redactie@heemkunde-margraten.nl of bel 
met Yolanda Loo 0622414919.  

 
 

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


 

Wie staat er op de foto.  
Deze klassenfoto kregen we van Alex Frints met op de voorste rij (2e van rechts) zijn, helaas 
te vroeg overleden, vader Sjef.  
Wie herkent zich op deze foto met meester Lucassen en wie weet uit welk jaar deze foto is. 
 

 
 

 

 



 

De namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief. 
 

 
 

 

 
Deze foto is gemaakt in juni 1976 bij het 
40jarig jubileum van RKVVM, en ter ere 
van de reünie van Fons van Wissen. 
Deze info kregen we van Ivo Gilissen en 
Willy Willems. 
 
 
 
 

 
1. Gerard (Sjir) van Wissen 8.   Marcel Frijnts 
2. Felix Prevoo 9.   Louis van Laar 
3. Jef (Jupke) Ramaekers 10. Hub Debeije 
4. Jef Steijns 11. Jo Mans 
5. Jean Spronck 12. Fons van Wissen 
6. Joep van Wissen 13. Jean Stassen 
7. Jacky Prevoo  

 
 



 

10 jarig Jubileum Heemkunde Vereniging. 
Allereerst een welgemeend dank je wel voor alle leden en bestuursleden van de 
Heemkunde Vereniging voor de inzet om van de viering van 10 jaar Heemkunde Vereniging 
Margraten een onvergetelijke dag te maken.  

De enthousiaste werkgroep 
had een mooi programma 
samengesteld zoals een 
schitterende modeshow, 
een presentatie van alle 
werkzaamheden die de 
vereniging uitvoert en 
verkoop van een mooie 
boodschappentas. Natuurlijk 
ontbraken de zelf gebakken 
vlaai en wafels niet en voor 
een glaasje fris of bier werd 
gezorgd.  
 
 
 
 

De geschiedenis van 
de verbouwing van 
de kerk van 
Margraten was de 
kers op de taart. 
Niet alleen zorgde 
Jo Lardenoije voor 
een duidelijke en 
complete uitleg van 
de verbouwing, hij 
gaf ook meerdere 
rondleidingen in de 
kerk. 
Door de bezoekers 
werd het geheel als 
erg plezierig in zeer 
informatief ervaren.  
 

 
 
 

Gezellig praten "euver vreuger". 

Deelneemster modeshow. 



 

Redactienieuws. 
Beste lezer,  
Ondanks dat ik maar weinig reacties op de nieuwsbrieven krijg, begrijp ik dat informatie en 
de foto’s die erin staan, op prijs worden gesteld. Echter, na zes jaar deze brief te hebben 
gemaakt, zou het goed zijn om hem eens in een nieuw jasje te steken en hem eens met 
“andere ogen” te bekijken. 
Daarom deze oproep: wie is er bereid om in het vervolg mee te denken en werken aan het 
samenstellen van deze nieuwsbrief? 
Reageren op deze oproep: info@heemkunde-margraten.nl 
 

Mededelingen 
Zoals bekend is er alleen nog een inloopochtend als de museummedewerkers op de eerste 
zaterdag van de maand in het museum aanwezig zijn. Eerstkomende dag is dat op zaterdag 
5 augustus. Het verenigingsgebouw is dan geopend tussen 10 tot 12 uur. 
 
 
Beste lezer, tot zover onze derde 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 
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