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info@heemkunde-margraten.nl 
 

www.heemkunde-margraten.nl 
 

Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten 

 

(naast feestzaal het Kroontje en WOK)   

 

 
Beste lezer, 

 

Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer achttien, de 8
e 

en tevens de laatste van 2014.  

 

Nieuws van de boekredactie. 

Onderstaand berichtje kregen wij van een van onze lezers van “Op de Huugte” 
 

Beste mensen van de Heemkundevereniging Margraten, 
Uitgaande van wat ik er allemaal van heb meegekregen: proficiat met uitgave Op de 

Huugte 2014 en organisatie en presentatie van ‘De Lentebloempjes’! Het ene schot in de 

roos na het andere, bijzonder geweldig, geweldig bijzonder... 
 

Met vriendelijke groet,  
Jan Wauben                 

 

Wie staat er op de foto. 

 

 



 

 

 
Een foto van het kerkelijk zangkoor met toenmalig pastoor Claessens.  

 

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

margraten.nl 

 

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief. 
 

 

 



 

 

 
 
 

Op deze foto kregen we meerdere reacties van onder andere Michel Huls, Huub Senden, 

Iny Reul-Frints en Maria Steijns. Hieronder de diverse namen. 

 

Nr. 7 = Coen Crombach, Reijmerstok 

Nr. 8 = Harrie Goossens uit Reijmerstok, later woonachtig in Banholt 

Nr. 6 = Sjeng Steijns, Margraten 

 

Nr. 1 = Fons Steijns (geboren Hoenderstraat) 

Nr. 2 = Lambert Lemmens (z.g.) (timmerbedrijf Lemmens) en echtgenote van Leny Deckers 

(Eijkerstraat)  

Nr. 3 = Hub Essers (z.g.) (heeft gewoond in Pres. Kennedystraat, naast. . . Bessems) 

Nr. 4 = Ferke Lemmerlijn! 

Nr. 5 = Piet Frints (z.g.) (Viekoel Welsden, naast Hotel Groot Welsden) 

 

Nr. 1 = Steijns volgens mijn moeder woonachtig in de Kapelstraat in IJzeren Sibbe 

Nr. 2 = Lambert Lemmens, Eijkerstraat  (overleden) 

Nr. 3 = Essers Pres. Kennedystraat (overleden) 

Nr. 4 = Ferke Lemmerlijn (overleden) 

Nr. 5 = Piet Frints, mijn vader (overleden) 

Nr. 6 = Steijns Sprinkstraat (niet helemaal zeker) 

 

Dit is het personeel van aannemersbedrijf Lemmens te Margraten, genomen voor café 

Weustenraad. Vermoedelijk 2e helft 50-er jaren. 

De namen zijn genoemd door de heren Fons en Pierre Steijns. 

1. Fons Steijns 

2. Lambert Lemmens 

3. Huub Essers 

4. Ferke Lemmerlijn 



 
5. Piet Frints 

6. Sjeng Steijns 

7. Koen Crombach (Reijmerstok) 

8. Harry Goossens (Reijmerstok) 

 

 

Wie helpt. 

 

 
 

In de krant van 5-7-1941 staat een jonge knul met de pas geschoren schapen. Achter hem 

fietst een volwassene. Naast hem zien we een poel, en op de achtergrond een witte 

boerderij. Witgekalkt? Of mergelsteen? Aan de boerderij kunnen we twee poorten 

onderscheiden: een vierkante aan de straatzijde. En volledig rechts, in de weide, nog een 

gebogen poort. Wie weet of kent de jongeman op de voorgrond? Wie weet welke boerderij 

we zien? En wie was ‘ den schapenscheerder van Margraten ? 
 

Mededelingen. 
 

Zaterdag 3 januari 10.00 Werken in het museum en inloopmorgen 
 

Donderdag 8 januari 19.30 Werken aan Aezel-project en 

inloopavond 
 

Donderdag 22 januari 19.30 Werken aan Aezel-project en 

inloopavond 
 

Zaterdag 7 februari 10.00 Werken in museum en inloopmorgen 



 
Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief van december 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’s, andere informatie of vragen kunt U via dit adres doorgeven. 
 

Voor meer informatie over onze vereniging kijk op www.heemkunde-margraten.nl 
 

Vanaf deze plaats wenst het bestuur en de boekredactie alle leden en abonnees hele fijne 

kerstdagen en alle goeds voor 2015. 

 
 

 


