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(naast feestzaal het Kroontje en WOK)   

 

 
Beste lezer, 

 

Voor u ligt nieuwsbrief nummer zestien, de 6
e
 van 2014.  

 

Mededeling bestuur. 
 

Halfjaarlijkse ledenvergadering. Donderdag 9 oktober is de halfjaarlijkse ledenvergadering. 

Deze zal beginnen om 19.30 uur in café ’t Flaterke, Sprinkstraat 59 in Margraten. Alle leden 

hebben hier reeds een uitnodiging voor ontvangen. Ook andere belangstellende zijn van 

harte welkom om aanwezig te zijn. Mocht u verhindert zijn dan graag even afmelden bij 

Stefan Loo; stefan@bouwhistorieloo.nl 
 

Foto tentoonstelling. Tot en met het weekend van 28 en 29 september kunt u dagelijks in 

het huis van   burger nog kijken naar de fototentoonstelling over de bevrijding van Eijsden 

Margraten. Van harte aanbevolen. 

 

Nieuws van de boekredactie. 
 

Door de boekredactie is er in de afgelopen maanden weer hard gewerkt aan een nieuwe 

uitgave van Op de Huugte. Het jaarboek OP DE HUUGTE 2014 zal op zaterdag 8 en zondag  

9 november a.s. aan u worden gepresenteerd in ons verenigingslokaal. Als voorproefje; 
 

Wij zullen wij u binnen laten kijken bij een van de kappers van Margraten, zoeken wij uit 

waar de pastoor vandaan kwam en gaan we met een van de mergelbrekers van Margraten 

aan de slag. Aan de hand van gevel- en sluitstenen maken we een wandeling door de oude 

kern van Margraten en kijken we naar de successen uit het 50-jarig bestaan van 

knapenkoor de Lentebloempjes. We zoeken uit waar vroeger het water vandaan kwam nog 

voordat er in ieder huis een kraan was. Enkele inwoners van Margraten hebben ons hun 

verhaal verteld over hoe zij de ergste tijd van hun leven, de oorlog, hebben beleefd. Ook 

vertellen zij ons waar ze waren tijdens de bevrijding, deze maand (september 2014) 70 jaar 

geleden, en hoe zij die hebben beleefd. Kortom, een uitgave om naar uit te kijken. 

Reserveert u zaterdag 8 en zondag  9 november voor ons? Bij voorbaat dank en tot ziens. 

Redactie Op de Huugte.  

 

Activiteiten. 
 

Zoals bekend zijn iedere eerste zaterdag van de maand enkele enthousiaste leden aan het 

klussen in het museum. Poetsen, (her)inrichten, opruimen, benoemen van oude 

gebruiksvoorwerpen en gereedschappen en het herstellen van beschadigde attributen 



 
behoren o.a. tot hun werkzaamheden. Op de foto is te zijn hoe Frans Frijns en Jo van 

Haveren bezig zijn met het herstellen van een oud houten landbouwwerktuig dat helemaal 

was aangevreten door de houtworm.  
 

Is uw interesse gewekt of hebt u een paar ‘gouden handjes’: iedere eerste zaterdag van de 

maand  tussen 10.00 en 12.00 uur bent u van harte welkom. Of neem contact op via het 

bekende mailadres. Voor de koffie wordt gezorgd.  

 

 
 

Wie helpt. 

Onderstaand artikel stond na de oorlog in de krant. Wie kan hier meer over vertellen en 

wie heeft eventueel het aangeboden boek in bezit ?  

In verband met de 70jarige bevrijding en komend voorjaar de 70
ste

. Memorial Day zouden 

wij graag dit boek in ons bezit krijgen. 

 

 



 

Wie staat er op de foto. 

Rechts op de foto (nr. 5) staat in ieder geval dhr. Jacobus Huijnen, geboren in 1905 en 

overleden in 1935. 

Hij was de uitbater van de winkel aan de put waar nu nog zijn naam op staat: 

Huijnen Lipperts. Wie weet waar en wanneer deze foto is gemaakt, en wie de andere 

personen zijn. 

 
 

 
 

 

 

Heb je namen of weet je waar het is, stuur dit dan naar het mailadres: info@heemkunde-

margraten.nl 

 

 



 

 Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief. 
 

 

 

 

 

 

Op deze foto kregen we twee reacties, en wel van mevr. Maria Steijns en dhr. Frans Spronk. 

Volgens dhr. Spronk staan de volgende personen afgebeeld. 
 
 

1. Frans Frijnts (woont nu in de Molt) 

5. Fien Frints 

6. Sjef Frijnts (woont Groot Welsden 78) 



 
Volgens Sjef Frijnts, mijn schoonvader is de foto gemaakt rond 1946, hij is dan ca. 16 jaar. 

De foto is volgens hem gemaakt in Groot Welsden, bij de boerderij van Schreurs bij het 

begin Kerkesteeg. De rest van de personen is (nog) niet bekend. 

 

Volgens Maria Steijns, die overleg had met  Annie Steijns-Deckers en Lies Frijns-Spronk, 

beiden uit Groot Welsden, het volgende. 

 

Locatie: boerderij Groot Welsden 11 van Schreurs. Nu van Willy Schreurs. 

Tijd: ongeveer 60 jaar geleden 

1. Mielke Frijns (Viekoel) 

5. Fien Frints (dochter van Sjang Frints, Groot Welsden 13, thans Wippelsdaal)  

6. Sjef Frijns (Viekoel, boomkweker, broer van 1.) 

7. Bertien Frints, zus van 5. 

2 en 3 zijn vermoedelijk Piet en Cel Frints, maar daarover is geen zekerheid. 
 

Uiteraard kunt u na het lezen van deze informatie nog op deze foto reageren. 

 

Mededelingen. 
 

Dinsdag  30 september   14.00   Inloopmiddag 
 

Zaterdag  4 oktober   10.00   Werken in het museum 
 

Donderdag  9 oktober   19.30  Ledenverzameling café ‘t Flaterke 
 

Maandag  13 oktober   19.00  Inloopavond. 
 

Dinsdag  4 november   14.00  Inloopmiddag  
 

Zaterdag  8 november   Presentatie, afhalen en verkoop Op de Huugte 2014 
 

Zondag  9 november   Afhalen en verkoop Op de Huugte 2014 
 

Maandag  10 november  19.00  Inloopavond 
 
 

Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief van september 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 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 

 


