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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer dertien, de 3e van 2014.

Nieuws van het bestuur.
Donderdag, 10 april j.l. heeft de halfjaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden bij Café ’t
Flaterke. Inclusief bestuur waren er 21 personen aanwezig. Een belangrijk agendapunt was
het aftreden van ondergetekende als voorzitter. Ondanks de vele inspanningen die er
vanuit het bestuur zijn gedaan om een opvolger te vinden is dat tot nu toe nog niet gelukt.
Het bestuur zal zich in de eerstvolgende bestuursvergadering beraden hoe het nu verder
moet. Hub Huijnen was aftredend maar wel herkiesbaar. Hub werd door de aanwezige
leden herkozen en ondergetekende blijft wel aan als bestuurslid.

Activiteiten.
Op zondag 27 april a.s. is de jaarlijkse open dag van onze vereniging. U bent tussen 13.00
en 17.00 uur van harte welkom om in ons verenigingslokaal (het vroegere kantoor van de
auw veiling) gezellig rond te kijken en te snuffelen in onze uitgebreide bibliotheek welke is
onderverdeeld in 40 groepen. Om er enkele te noemen; foto’s, prentkaarten, muziek,
bidprentjes, dialect, kadaster, archeologie, genealogie, steenkool, mergel, kadaster, religie,
verenigingsarchieven, film, studie, school en nog veel meer. Maar ook om een kijkje nemen
in ons museum of gewoon “euver vreuger” te kalle. Tevens zal schrijver Ton van Reen
driemaal een lezing geven over de Bokkenrijders. De aanvangstijden van de lezingen zijn
13.30, 14.45 en 16.00 uur.

Herhaalde oproep.
Nogmaals de vraag om foto’s van Margraten tijdens de oorlog of van Margraten vlak na de
bevrijding. Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeldt willen we deze plaatsen in de volgende
uitgave van Op de Huugte én gebruiken voor de fototentoonstelling welke in september in
het gemeentehuis van Eijsden-Margraten zal plaatsvinden. Dit in verband met de 70ste
verjaardag van de bevrijding van onze huidige gemeente. Misschien zijn er uit deze periode
nog foto’s bij u thuis, bij uw ouders of grootouders waarop ze trots poseren naast hun
bevrijders of op hun voertuigen.
Voor meer informatie mail naar info@heemkunde-margraten.nl of bel 043-4582286.

Redactiehulp voor nieuwsbrief.
Wie heeft er ideeën om de nieuwsbrief voor onze lezers interessant te houden of
interessanter te maken. Wie weet er een rubriek om regelmatig te laten terugkeren in deze
nieuwsbrief. Of wie wil er gewoon eenmalig eens een stukje schrijven! Al uw ideeën zijn
welkom bij het bekende mailadres of telefoonnummer.

Wie staat er op de foto.
Net als in de vorige nieuwsbrief is ook deze foto gemaakt bij het bezoek van koningin
Juliana aan Margraten. Om het doorgeven van de namen gemakkelijker te maken kunt u
vanaf nu gebruik maken van de nummers op de zogenaamde schaduwfoto.

Hebt u namen of weet u meer van deze foto, stuur dit dan naar het mailadres:
info@heemkunde-margraten.nl

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief.

De jonge dame die in gesprek is met onze oud vorstin is Lucie Kleijnen, de dochter van Joep
Kleijnen en Roos Senden.
Het meisje, op de rug gezien, zou de dochter zijn van de toenmalige burgemeester
Vrouwenraets.
Achter de koningin staat de toenmalige Gouverneur van Limburg, Frans Houben.

Ook zijn er nog reacties op de foto uit nieuwsbrief 11 gekomen. Daarom nogmaals deze
foto met de namen zoals die nu bij ons bekend zijn.

Rechts achter, met bril en sigaar, is volgens alles Leo Schreurs, rechts voor Wim
Troisfontaine, links achter met sigaar Jacques Huijnen, links voor, August Prevoo.
De man die achter de tafel staat zou Jef van Laar, de oud gemeente secretaris, kunnen zijn.
Iemand anders meent echter dat het Leike Schreurs kan zijn. De foto zou gemaakt zijn in
voormalig café Prevoo aan de Rijksweg! Reacties of aanvullingen zijn altijd welkom.

Mededelingen.
Zondag
Dinsdag
Zaterdag
Maandag
Dinsdag

27 april
29 april
5 mei
12 april
27 mei

13.00
14.00
10.00
19.00
14.00

Open dag HVM
Inloopmiddag
Werken in het museum en inloop
Inloopavond
Inloopmiddag

Beste lezer, tot zover deze nieuwsbrief. 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
Meer informatie over onze vereniging vindt u op: www.heemkunde-margraten.nl
Met vriendelijke groeten,
Frans Meijers

