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Beste lezer, 

 

Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer tien, de 7
e

 en laatste van 2013.  

 

Nieuws van het bestuur. 

Ongeveer zes weken geleden vond onze penningmeester Maria de Graaf op een ochtend 

een anonieme brief in de brievenbus met hierin een mooi geldbedrag voor onze vereniging. 

Jammer dat wij niet weten wie we hiervoor persoonlijk kunnen bedanken maar misschien 

kunnen we via deze weg de anonieme geefster of gever bedanken voor dit prachtige 

gebaar.  

 

Nieuws van de boekredactie. 

Op zaterdag 2 en de zondagen 3 en 10 november hebben we weer de nieuwe uitgave van 

“Op de Huugte” gepresenteerd. Het eerste boek is uitgereikt aan oud prins (van 1956) Stef 

Conjarts van carnavalsvereniging de Rieste. Ook een delegatie van de carnavalsvereniging 

was aanwezig. Om hun naam eer aan te doen hadden ze gezorgd voor twee overheerlijke 

Rieste vlaaien die we na de uitreiking gezamenlijk hebben verorbert.  

Van de ongeveer tweehonderd abonnees zijn de meesten tijdens de drie dagen hun boek 

komen afhalen. Maar ook mensen zonder abonnement weten ons intussen te vinden en 

komen een of meerdere exemplaren kopen. Ook onze activiteiten kalender begint steeds 

meer een begrip te worden want er wordt steeds vaker naar gevraagd (en gekocht).  
 

Het waren voor ons als Heemkunde vereniging drie mooie dagen, temeer omdat we veel  

bezoekers in ons verenigingslokaal mochten ontvangen. De redactieleden zijn intussen 

weer begonnen met de voorbereiding voor “Op de Huugte 2014”.  

   

Activiteiten. 

Omdat de fototentoonstelling in september Scheulder zo’n groot succes was is besloten dat 

we komend jaar een tentoonstelling in Margraten gaan organiseren. Wanneer en waar is 

nog niet precies bekend maar als er mensen zijn die nog (oude) foto’s van Margraten of 

Margratenaren hebben kunnen ze met het onderstaand mail adres contact opnemen om 

de foto’s te laten scannen. Natuurlijk worden de foto’s na het scannen bij de eigenaar terug 

gebracht. We hebben wel al een heel fotoarchief van Margraten maar graag willen we 

zoveel mogelijk foto’s opslaan om ze niet verloren te laten gaan. 
 



 

Archief. 

Op dinsdag 12 november is door RKVVM een groot gedeelte van hun archief aan onze 

vereniging overgedragen. Dit archief beslaat ongeveer een archiefkast, en is na sorteren en 

inpassen in de auw veiling toegankelijk voor iedereen die iets van onze voetbalclub wil 

weten. 
 

Museum. 

Begin november hebben we van dhr. W. Lacroix uit Termaar meerdere miniaturen 

ontvangen van oude gebouwen van Margraten. Een van deze miniaturen is bijvoorbeeld 

van onze kerk. Deze miniaturen zijn gemaakt door Hub in de Braekt (z.g.) uit Termaar. 

 

Wie staat er op de foto. 

Op deze foto, genomen op de Rijksweg, staat onze harmonie tijdens de “Broonk” van 1958.  

Wie herkent zichzelf of iemand anders op deze foto? Heb je namen of weet je wie het is, 

stuur ze dan naar het mailadres: info@heemkunde-margraten.nl 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief. 

 
 

                        
                  Foto 1                                                                          Foto 2  
Op foto 1, waarschijnlijk gemaakt bij café Mols, staat links Hub in de Braekt (z.g.) en rechts 

Hub Bessems. De twee dames en de heer op de voorgrond zijn (nog) niet bekend.  

Op foto 2, gemaakt in 1964 in het Engelse Scarbrough,  staat links Hub Vaessens, en als 

vierde Louis in de Braekt. Op de voorgrond zien we Piet Didden.        

 

Mededeling. 

Zaterdag 4 januari    10.00   Werken in het museum  

Maandag 13 januari   19.00  Inloopavond 

Dinsdag 28 januari    14.00   Inloopmiddag 

Zaterdag 8 februari   10.00   Werken in het museum 

Maandag 10 februari   19.00  Inloopavond   

 

 

Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief van december, de laatste van 2013. 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 

 
Prettige kerstdagen en alle goeds voor 2014 

 


