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Beste lezer, 
 

Deze nieuwsbrief wil ik beginnen met de complimenten die we mochten ontvangen van 

een van onze trouwe lezers. Zoals u begrijpt zijn dit de dingen waar we het voor doen.  
 

Ik wil jullie bedanken voor al het werk en de toewijding die jullie besteden aan het 

verzorgen van de boekjes, de nieuwsbrieven en al het overige werk. Heel veel dank en 

erkenning daar voor. Ik kijk er elke keer weer naar uit. Vooral omdat ik op afstand woon.  

Er is voor mij zeer veel herkenning en herinnering aan vroeger. Ga a.u.b. zo door.  

Met vriendelijke groet, Harry Schreurs Wythmen.  

(Wythmen is een buurtschap in de Overijsselse plaats Zwolle) 

 

Nieuws van de boekredactie. 

Natuurlijk is de boekredactie weer druk bezig met het realiseren van de uitgave van “Op de 

Huugte” 2014. Zoals u van ons gewend bent zal het ook dit jaar weer een mooi boekwerk 

worden met veel verschillende onderwerpen uit lang en iets minder lang vervlogen tijden. 

Wel moeten wij tot onze spijt melden dat ons redactielid Toine Teunissen in verband met 

gezondheidsklachten de redactie heeft verlaten. Door het wegvallen van Toine is de 

redactie weer een schrijver kwijt. Daarom deze oproep aan alle lezers van deze 

nieuwsbrief: wie heeft er interesse om ons team te versterken. We verlangen niet dat je 

het hele boek mee doet volschrijven maar een (kort) artikel schrijven over een bepaald 

onderwerp, iemand een interview afnemen of ons een mooi verhaal aanleveren zijn al 

dingen waar we mee geholpen zijn. Is je interesse gewekt; dinsdag 10 juni a.s. om 19.30 uur 

komt de boekredactie weer samen in ons verenigingslokaal aan de Rijksweg. U bent van 

harte welkom om eens te komen kijken hoe een en ander in zijn werk gaat.  

In het weekend van 8 en 9 november kunt u trouwens de nieuwe uitgave weer komen 

afhalen. 

  

Activiteiten. 

Zondag 27 april hebben we weer onze jaarlijkse open dag gehouden. Ondanks dat er op 

deze dag meerdere activiteiten in ons dorp waren, was het weer gezellig druk. Zeker de 

oude foto’s en de bidprentjes werden door velen bekeken. En na een bezoekje aan ons 

museum werden weer vele verhalen over vreuger verteld. Ook de lezingen van de schrijver 

Ton van Reen over de bokkenrijders waren zeer interessant en werden dan ook door velen 

bezocht.  
 



 

Wie staat er op de foto. 

Deze keer een foto van een gedeelte van de harmonie. Deze foto is genomen in de 

President Kennedystraat die, zoals u ziet nog in aanleg is. Wie herkent de namen van de 

leden, wanneer is deze foto gemaakt (?) en wie weet voor welke gelegenheid de harmonie 

uittrok? 

 

 

 
 

Heb je namen, stuur ze dan naar; info@heemkunde-margraten.nl  

 



 

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief. 

 

                       

 

 
 

Nr.1: Ferno Sluijsmans Groot Welsden / Nr.2: Oudste zoon fam. van de Berg Gr. Welsden ? 

Nr.3: Servé Frijnts Groot Welsden (nu Andreasstraat) / Nr.4: Leo Frijnts (broer van nr.3 en 

nu ook Andreasstraat) / Nr.5: Sjef Meertens Termaar / Nr.6. Harry Schreurs Eijkerstraat.   
 

Graag reacties aangaande de naam van de man met nr. 2 op de foto. 

 

 

 



 
Vervolg bovenstaande foto  
 

Meerdere mensen dachten dat nr.6 Sjef Schreurs is maar na een berichtje van Harry 

Schreurs zelf nemen we aan dat hij het is die zichzelf op de foto herkent. Deze mannen 

stonden hier als leden van de toenmalige Burger Bescherming, de zogenaamde BB. 

 

Aezel project. 

Al meerdere malen is in deze nieuwsbrief geschreven over het Aezel project. Ook is bij onze 

lezers bekend wat dit project inhoud, maar toch willen we graag nog eens hierop 

terugkomen. Zoals bekend gaat het bij dit project om het koppelen van alle 

eigendomsakten vanaf 1842 met de kadastrale nummers op de kadasterkaarten. Door deze 

gegevens te koppelen is in een oogopslag te zien wie waar eigendommen had. Ook is te 

zien waar in ons dorp bijvoorbeeld allemaal cafés, winkels of specifieke eigendommen 

waren. Om dit alles te realiseren moeten alle OAT’s (oorspronkelijke aanwijzende tafel) en 

alle PKL’s (persoonsgebonden kadastrale legger) ingevoerd worden in een Excel bestand. 

Hierna moet dit alles nog eens worden gecontroleerd op invoerfouten. De OAT’s zijn al 

allemaal ingevoerd en gecontroleerd, maar bij de PKL’s is nog een grote partij werk te 

verrichten. Momenteel zijn wij met vijf mensen hiermee bezig, maar alle extra hulp die wij 

hierbij kunnen krijgen is natuurlijk welkom.  
 

Hebben wij uw interesse gewekt? Kijk voor meer informatie in de extra bijlage bij deze 

nieuwsbrief. Of kijk op onze site of kom vrijblijvend naar ons verenigingslokaal naar een van 

onze “werkavonden” welke gehouden worden op de donderdagavond in de even weken 

van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Voor juni zijn dit dus donderdag de 12
e

 en de 26
e

  en 

voor juli donderdag de 10
e

 en de 24
e

. De koffie is klaar. 

 

 

Cadeau. 

Beste lezers,  
 

Wij zijn in het bezit van enkele exemplaren van het 

prachtige boek ADEL IN LIMBURG  van de schrijver 

Lou Heynens uit Termaar. 

Voor de eerste twee personen die zich aanmelden bij 

zowel de boekredactie als bij het Aezel project, en 

hier serieus aan mee willen werken krijgen van ons 

zo’n boek cadeau. Dit cadeau is alleen voor nieuwe 

aanmeldingen en niet voor mensen die nu al aan een 

van deze projecten meewerken. 
 

PS: Bij Bol.com kost dit boek (tweedehands) nog steeds  

€39,50 

 

 



 

Mededelingen. 
 

zaterdag      7 juni 10.00  Werken in het museum 
 

donderdag  12 juni 19.00  Inloopavond 
 

dinsdag  24 juni 14.00   Inloopmiddag 
 

maandag 14 juli 19.00  Inloopavond 
 

 

Op donderdag 12 juni is ook de werkgroep die bezig is met het zogenaamde Aezel project 

aanwezig. 

 

Beste lezer,  
 

Tot zover onze nieuwsbrief van mei 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  
 

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 
 
Met vriendelijke groeten, 

Frans Meijers 

 


