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Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer eenenveertig, de 5e van 2018.

Nieuws van het bestuur
In deze laatste nieuwsbrief van 2018 extra aandacht voor krantenartikelen met
nieuwjaarswensen uit het (verre)verleden. Graag vernemen we of van deze
ondernemingen onder onze lezers nog iets bekend is. Waar lagen deze zaken, hoelang
hebben ze bestaan, wanneer zijn ze gestopt en wat is er verder nog meer bekend over de
eigenaren.
Ook van (klein)kinderen van deze zakenlieden zouden wij graag vernemen wat zij ons nog
kunnen vertellen over de zaken van hun (voor)ouders. Misschien heeft er zelfs nog iemand
oude foto’s van deze bedrijfjes of families.

Ondanks dat het aantal leden nog steeds in een stijgende lijn is, elf jaar geleden gestart met
20 leden en nu gegroeid naar 82, vragen wij ook in deze nieuwsbrief weer aandacht voor
hulp bij (meerdere) projecten. Zo is de museum groep op zoek naar medewerkers die
iedere eerste zaterdag van de maand enkele uren willen helpen met vernieuwen,
herstellen en opruimen van het museum van onze vereniging.
De boekredactie zou graag hulp krijgen bij het schrijven van stukjes voor Op de Huugte, of
om mensen te interviewen. Ook voor de huis aan huis verkoop van deze uitgave en van
onze steeds meer gewaardeerde kalender (eenmaal per jaar) zijn wij op zoek naar extra
handen.
Ook bij het Aezel project, invoer en controleren kadastrale gegevens van 1842 tot ongeveer
1980, kunnen zich nog steeds mensen melden om te helpen. Gelukkig komt na bijna 8 jaar
een eind aan het invoeren van de kadaster gegevens, maar wel moeten al deze ingevoerde
bestanden worden gecontroleerd. Ook voor het tekenen van de kadasterkaarten is er

(dringend) hulp nodig. Hierbij is wel enige kennis nodig van het werken met een
tekenprogramma. Enkele uren per week zijn al een grote hulp.
Maar ook voor andere zaken kunnen we nog hulp gebruiken.
Voor meer info neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze bestuursleden of via
ons info-adres aan het eind van deze brief.
Aanmelden als lid van onze vereniging kan weer via het bijgevoegd inschrijfformulier.

Redactienieuws.
In het weekend van 10 en 11 november jl. heeft de uitgifte plaatsgevonden van alweer de
elfde editie van ons jaarboek Op de Huugte 2018 en de zevende uitgave van onze, intussen
ook bekende, fotokalender.
De boekredaktie is er, zoals u heeft kunnen lezen, ook dit jaar weer in geslaagd een uniek
boek met mooie verhalen samen te stellen, en mede dankzij een aantal gastschrijvers is het
een uitgave geworden van 160 bladzijdes.
Veel mensen hebben het boek en de kalender tijdens bovengenoemd weekend afgehaald,
en evenals voorgaande jaren hebben we weer vele positieve reacties ontvangen.
Inmiddels zijn ook weer een aantal leden van onze vereniging zowel met het boek als de
fotokalender de deuren langs gegaan, en ook hierbij zijn veel leuke reacties ontvangen en
zijn nog heel wat boeken en kalenders gekocht door de mensen in ons dorp.
Zoals u reeds heeft kunnen lezen zijn we op zoek naar mensen die bij deze deur verkoop
willen assisteren.
Zowel het boek Op de Huugte 2018 (€14,50) alsmede de fotokalender (€5,-) 2019 zijn nog
steeds verkrijgbaar bij Yolanda Loo, Hoenderstraat 22, Margraten, telefoon 0622414919 en
bij Willy Willems, Sterre der Zeestraat 11, Margraten, telefoon 043-4581718.
Het boek Op de Huugte is tevens verkrijgbaar bij Plus Kleijnen Margraten.
Zeker dit boek is een mooi cadeau om te geven, maar zeker ook om te krijgen!
Voor informatie over de inhoud van het boek, maar ook als u meer wil weten over onze
vereniging, bezoek onze site: www.heemkunde-margraten.nl.

Wie helpt.
Onderstaande advertentie stond in het Limburgsch Dagblad van 16 december 1946.
Onze vraag is of er mensen zijn die meer weten over dit album van het Militair Kerkhof te
Margraten en of er misschien nog mensen zijn die dit album in hun bezit hebben.

Als U meer weet te vertellen over het boek over de Amerikaanse begraafplaats of over de
verspreid geplaatste advertenties van verdwenen bedrijven neem dan contact op met ons
bestuurslid Willy Willems, telefoon 043-4581718 of e-mail: willy-willems@home.nl .
Uiteraard kan dit ook via ons info mailadres aan het eind van deze brief.

Mededelingen.
Via de Provincie Limburg is er een subsidieproject gestart voor behoud van klein Limburgs
erfgoed. Deze regeling is voor eigenaren van klein erfgoed, zoals een waterput of een
bakhuis, echter ook kruisen of kapellen en bijvoorbeeld een oud transformatorhuisje dat
gered moet worden van sloop of verval kan hieronder vallen. Een van de belangrijkste
voorwaarden waaraan moet worden voldaan is dat er vrijwilligers bij het project worden
betrokken.
Voor meer info of de checklist waaraan moet worden voldaan: zie aan het eind van deze
nieuwsbrief of neem contact op met onze vereniging.

Deze advertentie is van 1 januari 1975.

De volgende zaterdagen is er weer een inloopochtend in ons verenigingslokaal:
Zaterdag 5 januari.
Zaterdag 2 februari.

Beste lezer, tot zover onze vijfde nieuwsbrief van 2018. 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
Als laatst willen we al onze lezers hele fijne kerstdagen wensen en alle goeds en een goede
gezondheid voor 2019.

Subsidieregeling Klein Limburgs Erfgoed
De Provincie Limburg hecht veel waarde aan het behoud van klein erfgoed. Deze
verantwoordelijkheid wil de Provincie samen met de burgers en gemeenten oppakken.
Daarom is een jaar geleden de subsidieregeling Klein Limburgs Erfgoed in het leven
geroepen. Met deze regeling spreekt de Provincie de wens uit dat het klein erfgoed in
goede staat wordt gebracht en gehouden voor toekomstige generaties.
Eigenaren van klein erfgoed kunnen een subsidieaanvraag indienen. U kunt dan 25% van de
projectkosten gesubsidieerd krijgen. Omdat de provincie burgerparticipatie wil bevorderen
is de betrokkenheid van vrijwilligers bij het project een vereiste.
Klein erfgoed leeft
De regeling is nu een jaar opengesteld en enthousiast ontvangen. Tot nu toe hebben 18
projecten subsidie mogen ontvangen waarmee de vrijwilligers aan de slag konden. Zo heeft
initiatiefgroep Zelfsturing Slenaken samen met omwonenden de keermuur rond kapel
Schilberg vervangen waarbij ook het groen rondom de kapel een facelift kreeg.
Van Noord tot Zuid-Limburg werden projecten opgepakt rondom kruisen en kapellen,
bakhuisjes, transformatorhuisjes en oorlogsmonumenten. De werkzaamheden zijn daarbij
zeer divers, van schilderwerk en restauratiewerk aan Engelenbeelden tot en met herstel
van glas in lood ramen.
Hulp bij de aanvraag
De subsidieregeling van de provincie is een uitstekende kans voor dorps- en wijkraden,
natuurverenigingen, heemkundeverenigingen of individuele inwoners om werk te maken
van projecten of ideeën die hen nauw aan het hart liggen. Wilt u ook aan de slag? IKL is
door de provincie gevraagd, om u te ondersteunen bij uw subsidieaanvraag. Wij hebben
hiervoor een checklist gemaakt, deze is bijgevoegd bij deze e-mail. Via deze checklist kunt u
controleren of u in aanmerking komt voor subsidie en daarnaast geeft het 6 zaken weer die
u nodig heeft om een aanvraag in te vullen. Als u deze 6 zaken bij de hand heeft kunt u
contact opnemen met IKL zodat we samen de aanvraag door kunnen nemen voordat u het
verstuurt naar de provincie.
De subsidieaanvraag dient uiterlijk 1 oktober 2019 te zijn ontvangen bij de Provincie
Limburg.
Raadpleegt u de website van de Provincie Limburg voor meer informatie via de volgende
link https://www.limburg.nl/@1704/subsidie-k-lim-erfg/

Checklist: komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie?
1
Vindt het project plaats in Limburg?
ja, ga door naar vraag 2
nee, helaas u komt niet in aanmerking voor subsidie
2
Betreft het project onderhoud of restauratie van klein erfgoed object?
Klein erfgoed: fysiek object met cultuurhistorische waarde
ja, ga door naar vraag 3
nee, helaas u komt niet in aanmerking voor subsidie
3
Bent u eigenaar van het object dan wel gemachtigd namens de eigenaar om een
aanvraag in te dienen?
ja, ga door naar vraag 4
nee, helaas u komt niet in aanmerking voor subsidie
4
Is het te onderhouden of restaureren object een Rijksmonument?
ja, helaas u komt niet in aanmerking voor subsidie
nee, ga door naar vraag 5
5
Is het te onderhouden of restaureren object groter dan 30m2 of heeft het een
volume groter dan 125m3?
ja, helaas u komt niet in aanmerking voor subsidie
nee, ga door naar vraag 6 en voeg een beschrijving van het oppervlak en het volume
van het object bij de aanvraag
6
Bedragen de totale projectkosten maximaal €80.000?
ja, ga door naar vraag 7
nee, helaas u komt niet in aanmerking voor subsidie
7
Heeft u het project reeds afgerond?
ja, helaas u komt niet in aanmerking voor subsidie
nee, ga door naar vraag 8
8
Bent u al gestart met de werkzaamheden?
ja, alleen de werkzaamheden die uitgevoerd zijn ná ontvangst van de
subsidieaanvraag bij de Provincie Limburgkomen in aanmerking voor subsidie, geef
dit duidelijk aan in de begroting en ga door naar vraag 9
nee, ga door naar vraag 9
9
Is er sprake van inzet van vrijwilligers bij het project?
ja, u kunt een subsidieaanvraag indienen, ga naar “de aanvraag”
nee, helaas u komt niet in aanmerking voor subsidie
Uw aanvraag wordt juridisch, inhoudelijk en financieel getoetst door de Provincie
Limburg. Aan deze checklist, of de uitkomst daarvan, kunnen geen rechten worden
ontleend.

