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Beste lezer, 

 

Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer negen, de 6
e

 van 2013.  

 

Nieuws van het bestuur. 

Tijdens de ledenvergadering van donderdag 10 oktober j.l. is dhr. Willy Willems officieel 

geïnstalleerd als nieuw bestuurslid.  
 

Zaterdag 19 oktober j.l. zijn we gestart met de realisatie van een nieuwe verwarming in ons 

verenigingslokaal. De bestaande heteluchtverwarming is helemaal weggehaald en wordt 

vervangen door een conventionele ketel en radiatoren. Als alles naar wens verloopt zal 

deze op zaterdag 26 oktober operationeel zijn. Aanleiding tot deze ingrijpende aanpassing 

was de enorm hoge energierekening van het afgelopen jaar.  
 

Op donderdag 10 oktober was er weer onze halfjaarlijkse ledenverzameling. Omdat ook 

dhr. Janssen een lezing kwam geven over de trambaan zijn tijdens deze vergadering alleen 

enkele bestuurlijke punten afgehandeld. 

   

Activiteiten. 

Op zondagmiddag 29 september heeft onze vereniging een fototentoonstelling 

georganiseerd in het gemeenschapshuis van Scheulder. Dit was een groot succes. Ruim  

150 bezoekers hebben deze middag kunnen genieten van de meer dan 300 foto’s die we 

hadden tentoongesteld. Ook de twee films werden goed bekeken. Vooral de film van het 

uitstapje van de misdienaren, midden jaren zestig zorgde voor veel plezier bij de kijkers. 

Zeker bij enkele “helden van toen” die nu ook aanwezig waren. 
 

Ook het bezoek aan de kerk en de daarbij behorende rondleiding sprak de mensen zeer 

aan. Dit kwam mede door de uitgebreide informatie welke door onze gids, Lei van Oppen 

werd gegeven. Hierdoor was het een hele andere kennismaking met het kerkgebouw van 

Scheulder dan normaal gebruikelijk. 

 

De plannen die we op het Amerikaplein hebben zijn door de laatste ontwikkelingen rond 

het faillissement van de aannemer voor onbepaalde tijd opgeschort. Dit wil echter niet 

zeggen dat ze niet doorgaan. Wordt vervolgd. 

 

 

 



 
 

Het project rond de Galling in Termaar is bijna afgerond. Dinsdag 8 oktober j.l. is er bij de 

Galling ter plaatse overleg geweest tussen de gemeente en onze vereniging met als 

leidraad: hoe en wanneer kan en wordt een en ander afgehandeld.  

 

Wie staat er op de foto’s. 

Deze keer twee foto’s van leden van de schutterij. Wie herkent zich op de foto of weet 

waar en met welke gelegenheid ze zijn gemaakt.  

 

Informatie over de foto’s kunt u sturen naar:  info@heemkunde-margraten.nl 

 

 

 
Foto 1. 

 
 



 

 
Foto 2. 

 

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief. 

 

 

 



 
Bovenste rij: Marie-Louise Heynens, Mia Vaessens, Netta Mulleneers, Annie Deckers, Mia 

Nelissen, José Deckers, Ineke Houperichs, Annie Spronck, Philomene Wolfs (Eijsden), Elly 

Blom en Mia Senden. 

Middelste rij: Alice Meertens, Jacqueline Conjarts, Els Brouwers, Lenie Conjarts, Agnes(of 

Alice?) Schreurs en Tiny Steijns. 

Voorste rij: Yvon Frijns, Paula Souren, Tiny Nelissen, José Vaessen, Virgenie Frijns, Rosie 

Essers en Bertien Spronck. Dit alles, zoals de Duitsers zeggen: ohne gewähr.  

 

Redactienieuws. 

Ook in 2013 is de redactie erin geslaagd een fraaie OP DE HUUGTE samen te stellen. Het is 

een mooie uitgave geworden met zeer afwisselende verhalen en wetenswaardigheden 

over Margraten, gebruiken en zijn (oud) inwoners.  
 

Onze abonnees, en andere belangstellenden kunnen hun boek afhalen op de onderstaande 

dagen. Ook is dan de foto/evenementen kalender 2014 te koop. 
 

TIP VOOR DE FEESTDAGEN: doe niet alleen uzelf, maar ook uw familie, vrienden en 

kennissen een jaarboek OP DE HUUGTE en/of een KALENDER van onze vereniging cadeau. 
 

TEVENS STEUNT U HIERMEE DE HEEMKUNDE VERENIGING MARGRATEN 
 

Mededeling. 

zaterdag  2 november   18.00 tot 21.00 u.  Boekpresentatie/verkoop 

zondag  3 november   13.00 tot 16.00 u.   Boekpresentatie/verkoop 

zondag  10 november  13.00 tot 16.00 u.   Boekpresentatie/verkoop

  

maandag  11 november  19.00 u.   Inloopavond 

zaterdag  7 december   10.00 u.     Werken in het museum 

maandag  9 december   19.00 u.   Inloopavond   

 

Alle bovenstaande activiteiten vinden plaats in ons verenigingslokaal, Rijksweg 68 in 

Margraten (naast feestzaal het Kroontje). Er is voldoende parkeergelegenheid. 

 

Beste lezer, tot zover onze 9
e

 nieuwsbrief. Hopelijk hebt U het weer interessant gevonden 

om door ons OP DE HUUGTE te zijn gebracht. 
 

Ideeën en suggesties zijn altijd welkom en kunt u doorgeven via het mailadres; 

info@heemkunde-margraten.nl  
 

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

Hebt u vragen, gebruik ook dan dit mailadres. 

 

Kijk ook regelmatig op onze site: www.heemkunde-margraten.nl 

 

Tot ziens, 

Frans Meijers 
voorzitter 


