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Beste lezer, 

 

Voor u ligt de 1
e

 Nieuwsbrief van 2013.  

 

Bestuur. 

Tot onze spijt is Suzanne Schijns- Fleuren om persoonlijke redenen gestopt als bestuurslid. 

Als lid van onze vereniging blijft ze wel zorgen voor het archief, dat ook grotendeels door 

haar is samengesteld. Wij willen haar bedanken voor al het werk dat zede afgelopen jaren 

als bestuurslid voor de vereniging heeft gedaan. 

 

Excursies.  

Op zaterdag 25 mei is er een uitstapje gepland naar de kerk van St. Gerlach te Houthem.  

In de kerk zal door dhr. Jef Bergsteyn uit Termaar het een en vertellen over het gebouw, en 

uiteraard ook over de Heilige zelf. Er kunnen maximaal 25 personen met deze excursie mee 

gaan. Aan de hand van volgorde inschrijven zal worden bepaald wie mee kan. Wel zal er 

een bijdrage gevraagd worden voor de gids.   

 

Ook hebben we, naar aanleiding van het artikel over de kerkramen in Op de Huugte 2012 

een uitnodiging gekregen voor een rondleiding door de kerken van Margraten en Wijlre. 

Deze zal op zaterdag 20 of 27 april worden verzorgd door mevr. Paris van Kan 

(kunsthistorica). Het programma van deze dag zal er dan ongeveer als volgt uitzien: 

10-12 uur: ontvangst en presentie monumentale kunst van Henri Schoonbrood en zijn plek 

binnen de Limburgse glazeniers. 

12-14 uur: lunch (zelf te betalen) 

14-15 uur: Middag bezoek Wijlre 

  

Meer informatie over deze twee excursies in de volgende nieuwsbrief.  

 

Werkgroepen. 

De werkgroep museum is op 5 januari gestart met het opknappen en poetsen van 

museumstukken. Ook willen zij alle tentoongestelde attributen zoveel mogelijk benoemen. 

Hieronder ziet u het verslag van deze eerste “klus zaterdag”, aangevuld met enkele foto’s. 

Iedereen die wil mee helpen met het opknappen of benoemen van de spullen is op de 

genoemde zaterdagen van harte welkom. 

 

 



 
Zaterdag 5 januari 2013: 

Werkbijeenkomst van de “Vrienden Museum Heemkunde Margraten” 

 

Aanwezig: Toine, Frans, Rolf en Caren. 

We hopen vanaf dit jaar, 2013, elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur 

bij elkaar te komen om in het museum te werken. 

 

Wat hebben we gedaan: 

- Nieuwe aanwinsten een plaatsje gegeven in museum. 

- Hakselaar uit elkaar gehaald en geschuurd. 

- Koffie gedronken en tegen de koude een drupke. 

- Werk van nu en voor later besproken. 

 

Taken: 

Toine: 

* Met Stefan overleggen om een wandje te plaatsen tussen de museumkeuken en de 

museum bijkeuken en een wandje plaatsen bij de ingang van de keuken. 

* De wanmand en hakselaar tegen houtworm behandelen. 

* Foto’s van deze bijeenkomst naar Sjef sturen voor in de Nieuwsbrief en de website. 

* Console voor kappersspullen in elkaar zetten. 

* Hakselaar lijmen. 

Caren: 

* Beschrijving maken bij museumstukken en lamineren. 

* Verslag maken van werkbijeenkomst en doen toekomen aan VMHM (Vrienden Museum 

Heemkunde Margraten). 

 

Zaterdag 2 februari 2013: 

* Afbreken van uitstaltafels 

* Wandjes zetten 

* Verven 

 

Vooruitblik: 

Voorjaar: Mensen uitnodigen (ouderen) om gebruik en doel van museumstukken te 

bespreken.  

 

                                           



 

Wie helpt. 

Zoals ook in de vorige nieuwsbrief aangegeven zijn we op zoek naar mensen die aan 

verschillende zaken willen meewerken.  

Zo zijn we nog steeds op zoek naar iemand die oude Riestepotten wil uitpluizen om hier, 

van alle, voor ons belangrijke zaken uit te halen. 

Mensen die willen mee helpen om het museum op te knappen zijn, zoals eerder in deze 

brief aangegeven, meer dan welkom. 

Ook personen die willen mee helpen aan het in een database (Excel bestand)invoeren van 

alle kadastrale gegevens van Margraten, kunnen zich via de e-mail aanmelden. 

 

Wie staat er op de foto. 
 

 
 

Het betreft een raad van elf met twee dansmarietjes en een prins. De foto is genomen voor 

de kleuterschool in de Hoenderstraat. Omdat op het gebouw nog niets van de 

jongerensociëteit zichtbaar is en op de achtergrond een klimrek of iets dergelijks staat, 

moet de foto van vóór 1971 zijn. De vraag is natuurlijk wanneer is de foto gemaakt, en wie 

staat erop.  
 

De prins carnaval in dat jaar is Frans Gaida (zg), kleermaker van beroep en toen wonende in 

de Sprinkstraat te Margraten. 

 

De ontbrekende namen en het jaartal kunt u sturen naar info@heemkunde-margraten.nl 

We zijn zeer benieuwd naar het jaartal en de namen!  

 

 



 

Activiteiten. 

Inloopdagen 

Woensdag  6 februari  19.00 uur 

Dinsdag 26 februari  14.00 uur 

Maandag  11 maart  19.00 uur 

Dinsdag  26 maart  14.00 uur 

 

Zaterdag  2 maart  10.00 uur  klussen museum 

 

 

Beste lezer, tot zover onze 4
e

 nieuwsbrief (drie in 2012).  

 

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

te zijn gebracht.  

 

Wilt U de nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt U dit doorgeven via 

info@heemkunde-margraten.nl  

 

Voor informatie en/of vragen kunt u ook dit e-mail adres gebruiken. 

 

Voor meer informatie over onze vereniging kijk op  

www.heemkunde-margraten.nl 

 

 

Fijne carnaval gewenst en tot ziens. 

 
Margraten, 2013-02-04 

 


