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Beste lezer. 

 

Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer vijftien, de 5
e

 van 2014.  

Het is al weer een tijdje geleden dat U de laatste nieuwsbrief hebt ontvangen, maar door 

het schrijven van mijn verhaal voor ons boek van dit jaar heeft het iets langer geduurd voor 

deze nieuwe uitgave klaar was.  

 

Nieuws van de boekredactie. 

Uiterlijk 1 augustus moesten alle schrijvers van een stuk voor Op de Huugte 2014 hun copy 

inleveren. Hier is door alle schrijvers aan voldaan, zodat de redactie, en hun team van 

controleurs, nu aan de slag kunnen. Ook Hub Huijnen heeft, voor zover, alle foto’s binnen, 

en hij kan dus ook alles voorbereiden. Begin september moet dan alles naar de drukker 

zodat alles weer op tijd klaar is voor de boekuitgifte op zaterdag 8 en zondag 9 november.  
 

Activiteiten. 

In nieuwsbrief 9 van oktober 2013 heb ik u verteld dat we in samenwerking met de 

gemeente en het voormalig IVN het plan hadden om bij de Galling in Termaar een 

informatiebord te plaatsen. Alles was helemaal uitgewerkt, en het wachten was op de 

gemeente om het bord te plaatsen. Nu is echter door de gemeente, geheel zonder overleg, 

de stekker uit dit project getrokken. Wel komt er binnenkort nog een gesprek waar ze hun 

beslissing gaan toelichten. Zoals het er nu echter uitziet is dit project van de baan. 

 

Cadeau . 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een boek van Lou Heynens als cadeau aangeboden aan 

de eerste twee mensen die ons serieus wilden helpen met de boekredactie of bij het Aezel 

project. Helaas heeft hier niemand op gereageerd. Als er nog mensen zijn die ons willen 

helpen, en het boek in ontvangst willen nemen, dan zijn ze van harte welkom op de 

eerstvolgende vergadering van de boekredactie op dinsdag 12 augustus om 18.30uur, of op 

de Aezel avond op de donderdag op de even weken om 19.30uur. Dus de eerstvolgende 

keer op donderdag 7 augustus. 

 

 

 

 

 



 

Wie staat er op de foto. 

Onderstaande foto is waarschijnlijk uit Groot Welsden. Wie weet wie de personen op deze 

foto zijn en waar ze is gemaakt. 

 

 

 

 



 
Heb je namen of weet je waar het is, stuur dan een bericht naar het mailadres: 

info@heemkunde-margraten.nl 

 

 Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief. 
 
 

 

 

 
 



 
Over de namen denkt men deze keer nogal verschillend. 
 

1. Wiel Deckers of Pie Frissen. 

2. Harry Gerkens 

3. Miel Frints 

4. Mathieu Darding 

5. Wierts uit Termaar 

6. Wiel van Wissen of Huub Spronk 

9.  Burgemeester Vrouwenraets  

 

 

Markant editie Margraten/Cadier en Keer. 
Sinds mei dit jaar krijgen de inwoners van de (oude) gemeente Margraten maandelijks het 

huis aan huis blad Markant op de deurmat. In dit blad staan iedere maand interessante 

gebeurtenissen uit onze woonplaats. In de uitgave van juli/augustus heeft onze secretaris, 

Stefan Loo, hierin een mooi stuk over onze vereniging geplaatst. Het is de bedoeling dat dit 

in de volgende uitgaven vaker gaat gebeuren. Als er iemand is die een idee heeft voor een 

terugkerend item of “zomaar” een leuk stuk of een oproep weet om in dit blad te plaatsen 

neem gerust contact op via het onderstaand email adres of met een van de bestuursleden. 

 

  

Mededelingen. 
 

Maandag  11 augustus   19.00  Inloopavond 
 

Dinsdag  12 augustus   14.00  Inloopmiddag 
 

Maandag 08 september   19.00  Inloopavond 
 

Dinsdag  30 september  14.00  Inloopmiddag   

 

 

Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief van augustus 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 
 
  


