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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer twaalf, de 2e van 2014.
We wensen U weer veel leesplezier.
FOTO TENTOONSTELLING OVER MARGRATEN.
Op zondag 23 maart a.s. vindt er - van 13.00 tot 17.00 uur - in Gemeenschapshuis OOS
HEIM een fototentoonstelling plaats over Margraten. Ook met bewegende beelden.

Nieuws van de boekredactie.
In verband met de zeventig jarige bevrijding van Zuid Limburg in september 2014, wil de
redactie van Op de Huugte in haar jaarboek 2014 hier de nodige aandacht aan schenken. Er
zijn al mensen die hun verhaal over de oorlog en bevrijding aan ons hebben verteld maar
we zijn nog op zoek naar foto’s. Wie kan ons helpen met foto’s van Margraten tijdens de
oorlog en van de bevrijding? U krijgt de foto’s, nadat ze zijn gekopieerd weer terug. Graag
contact opnemen middels ons E-mail adres of bel met Frans Meijers: 043-4582286.

Activiteiten.
Op zaterdag 22 februari j.l. organiseerde de Heemkunde Vereniging Margraten samen met
stichting de Meerssense School een excursie naar de kerken van Margraten en Broekhem.
Stichting de Meerssense School stelt zich tot doel “het in kaart brengen van het
kunstenaarsnetwerk en het culturele klimaat rondom Meerssen in de periode van 1880 tot
1925”. De invloed van industrie, religie, onderwijs, lokale bevolking, natuur en architectuur
wordt hierin meegenomen. De resultaten van het onderzoek wil de stichting door middel
van publicaties, lezingen, tentoonstellingen en moderne media met een groter publiek
delen.
Kunsthistorica mevrouw Mariëtte Paris-Vankan, een van de drijvende krachten achter
stichting de Meerssense School, was dan ook graag bereid naar Margraten te komen.
De in totaal drieënvijftig deelnemers aan de excursie waren zowel uit Margraten als uit
Meerssen afkomstig. Met een kop koffie of thee werden ze ’s ochtends om 10.30 uur in
café ’t Flaterke ontvangen. Mevrouw Paris-Vankan verzorgde met bijzonder veel
enthousiasme een verhelderende inleiding met beamerpresentatie over de monumentale
kunst van onder andere Henri Schoonbrood in de H. Margaritakerk van Margraten en
verschillende andere kunstenaars in de H. Josephkerk in Broekhem. Het hele gezelschap
verplaatste zich vervolgens naar de H. Margaritakerk om er de gebrandschilderde ramen en

muurschilderingen van Henri Schoonbrood met eigen ogen te bekijken. Na een eenvoudige
lunch, wederom bij café ’t Flaterke, werd het programma voortgezet met een bezichtiging
van de H. Josephkerk te Broekhem. Beide kerken zijn door architect Alphons Boosten
verbouwd of ontworpen. De H. Josephkerk van Broekhem bezit onder andere kunst van
Henri Schoonbrood, Henri Jonas, Charles Eyck, Dom Jacques van der Meij en Eugène Laudy.
Onder de bezielende leiding van mevrouw Paris-Vankan bezichtigde het gezelschap de kerk
en de kunstwerken van de diverse kunstenaars. De HVM kijkt met heel veel plezier terug op
deze bijzonder geslaagde excursie.
Meer informatie kunt u vinden:
Op de Huugte 2012, bladzijde 67, De glasramen van Henri Schoonbrood
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Margaritakerk (Margraten)
http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp?content=480
Bovendien is het leuk om de volgende video te bekijken:
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1352330
(vanaf ca. 8 minuten tot het einde: Sible de Blaauw over de kunstenaar Henri Schoonbrood)

Oproep.
Begin februari kregen we van dhr. Geelen uit Sittard een oproep. Hij is op zoek naar een
zekere Marga. Zij was destijds verpleegster in verpleegkliniek Calvariënberg in Maastricht.
Sittard, 3 februari 2014,
Geachte Dames en Heren,
Hiermee neem ik beleefd de vrijheid om te informeren naar een Mevrouw uit Margraten. In
de jaren 1958 t/m 1960 werd mijn grootvader verpleegd in verpleegkliniek Calvariënberg
aan de Abtstraat in Maastricht. Op de afdeling waar hij verpleegd werd werkte toen een
verzorgster die heel veel voor hem betekende omdat ze hem zo liefdevol verpleegde. Het
hoofd van de afdeling was een religieuze die streng was en niet toestond dat de
verzorgsters met het bezoek praten. Alles moest via haar lopen. Het enige dat we over haar
weten is dat ze Marga heette en in Margraten woonde. Ook nu, na 56 jaren denken wij nog
herhaaldelijk aan haar. Daarom durf ik U te vragen, of U eventueel een mogelijkheid hebt
om aan het adres van Marga te komen. Marga moet toen ca. 20 jaren zijn geweest. Als ik
een onmogelijkheid aan U vraag hebben wij er alle begrip voor als U onze vraag
onbeantwoord naast U neer legt en deze mail als niet geschreven behandeld.
Met vriendelijke groeten, Geelen Leon
Wie weet welke Marga dit kan zijn, of wie herkent zich in dit verhaal?
Neem dan contact op met Frans Meijers; 043 4582286.

Wie staat er op de foto.
Onderstaande foto is gemaakt bij het bezoek van Koningin Juliana aan Margraten.
Wie weet wie het meisje is waar de oud vorstin mee praat. En wie staat er verder op de
foto?

Heb je namen of weet je wie het is, stuur ze dan naar het mailadres: info@heemkundemargraten.nl

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief.

Het is deze keer zeer rustig gebleven met reacties. In het midden van de foto burgemeester
Ronckers en aan zijn linkerzijde (met sigaar zonder bril) waarschijnlijk Jack Huijnen.
Voor de rest zijn er jammer genoeg geen namen doorgegeven.

Mededelingen.
Maandag
Zondag
Dinsdag
Zaterdag
Donderdag
Maandag

10 maart
23 maart
25 maart
5 april
10 april
14 april

19.00
13.00 tot 17.00
14.00
10.00
19.30
19.00

Inloopavond
Fototentoonstelling in Oos Heim
Inloopmiddag
Werken in het museum
Ledenverzameling
Inloopavond

Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief van maart 2014. 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
Voor informatie over de foto, andere informatie of vragen kunt U via dit adres doorgeven.
Voor meer informatie over onze vereniging kijk op www.heemkunde-margraten.nl
Frans Meijers
voorzitter

