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Beste lezer, 

 

Hierbij ontvangt u de 2
e

 Nieuwsbrief van de Heemkunde Vereniging Margraten.  

 

Het eerste dat moet gebeuren is een foutje corrigeren. In de eerste uitgave staat namelijk 

ons e-mail adres verkeerd vermeld. Dit moet zijn: info@heemkunde-margraten.nl . Dus met 

een koppelstreepje tussen heemkunde en margraten. Sorry voor deze vergissing. 

 

Bestuur. 

Het bestuur is de afgelopen weken voornamelijk bezig geweest met de voorbereidingen op 

de uitgifte van ons boek OP DE HUUGTE. Het rondbrengen van de folder/inschrijfformulier is 

door het bestuur en diverse leden verzorgd. Evenals vorig jaar zijn ook nu weer enkele  

bestuursleden op pad gegaan om sponsoren voor ons boek te werven. Door hun bijdrage 

kunnen we ook dit jaar ons boek voor een vriendelijke prijs aanbieden.  
 

De halfjaarlijkse ledenvergadering, welke op 8 oktober j.l. plaatsvond  werd door een 25-tal 

leden bezocht. De vergadering werd voorafgegaan door een zeer interessante lezing van 

architect Harold Janssen over de renovatie van het museum aan het vrijthof te Maastricht.  

 

Boekredactie en Kalender. 

Het jaarboek 2012 is klaar. Op zaterdag 3 november, om 18.00 u.  is de presentatie en 

aansluitend starten we met de uitgifte en verkoop. Zoals jullie hebben gelezen is de naam 

van veranderd in “ OP DE HUUGTE”. Meerdere mensen hebben ons er op attent gemaakt 

dat we niet de correcte Margratense spelling gebruikten.  De JAARKALENDER is ook klaar  

en de verkoop start, net als van het boek, op zaterdag 3 november a.s. 

 

Wie helpt onze Werkgroepen. 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen was de werkgroep historie met de 

gemeente in onderhandeling om alle persoonlijke kadastrale gegevens van de oude 

gemeente Margraten gedigitaliseerd te krijgen. Van de gemeente hebben we de bevestiging 

gekregen dat binnenkort alles digitaal beschikbaar is, waardoor we verder kunnen met het 

invoeren van deze eigendommen in het woonproject. We zijn serieus op zoek naar mensen 

die ons willen helpen deze lijsten in te brengen in een database. Eenvoudig werk, dat thuis 

op de pc kan gebeuren. Aanmelden om te helpen kan middels de e-mail;  

info@heemkunde-margraten.nl 
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De werkgroep “ARCHIEF” ( Suzanne Schijns- Fleuren) is op zoek naar medewerkers die willen 

helpen met het uitpluizen en toegankelijk maken van 60 jaar Riestepot. Zij wil alle geboorte 

en overlijdens advertenties, alle jubilea en andere persoonlijke mededelingen en  

advertenties van (verdwenen) winkels etc.  inventariseren. Dit kan gebeuren tijdens de 

inloop middagen en/of avonden van onze vereniging in ons verenigingslokaal. Computers en 

printer zijn aanwezig.  

 

Wie staat er op de foto! 

 

 
 

Op de foto zien we dames brigadiers, een tweetal agenten, de heer Lucassen (met bril) en nog een man.  

OPROEP: wij willen graag  alle namen weten van de mensen op deze foto. 

 

Activiteiten (locatie Rijksweg 68 - Margraten) 

- Zaterdag 3 november 18.00  presentatie van jaarboek en kalender  

aansluitend uitgifte en verkoop (tot 22.00 uur) 

- Zondag 4 november  13 tot 17 u. uitgifte en verkoop jaarboek en kalender   

- Zondag  11 november  13 tot 17 u. uitgifte en verkoop jaarboek en kalender   
 
 

- Dinsdag 6 november  inloopmiddag van 14.00 tot 17.00 uur  

- Maandag 12 november inloopavond van 19.00 tot 21.00 uur 

 

TIP: probeer ook familie, vrienden en bekenden te interesseren voor ons jaarboek en de 

kalender. Ook zijn beiden zeer geschikt om cadeau te doen! 
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Excursie.  

Zaterdag 27 oktober a.s. gaan we, o.l.v. Toine Teunissen naar hoeve Dobbelstein. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@heemkunde-margraten.nl of bij Suzanne 

Schijns- Fleuren suzanneke105@hotmail.com .  Samenkomst om 13.00 uur bij de kerk van 

Margraten waarna we gezamenlijk naar de hoeve lopen. (afstand ca. 200 meter) 

 

Doelstelling van de vereniging. 

Regelmatig krijgen wij de vraag: wat doet een heemkunde vereniging eigenlijk?  
 

In onze statuten is dit als volgt omschreven:  

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van de heemkunde in de 

meest uitgebreide zin des woord: het, in het belang daarvan, verzamelen, voor de toekomst 

bewaren en zo nodig conserveren van alle daartoe van belang geacht wordende gegevens, 

geschriften en voorwerpen. Zowel historisch als ambachtelijk, bouwkundig en archeologisch, 

als op welk ander terrein ook betreffende het verleden en heden van Margraten, Groot en 

Klein Welsden, Termaar en Scheulder. Alsmede het aanleggen van verzamelingen van welke 

aard dan ook. 

 

Wij trachten dit te bereiken door;  

A.   Het opsporen van, en de inventarisatie van de in de  doelstelling  bedoelde gegevens,     

       geschriften, voorwerpen en verzamelingen. 

B. Het maken van studie(s) en het publiceren daarvan. 

c. Het leggen en onderhouden van contacten met geestverwante en gelijkgerichte    

personen, verenigingen en stichtingen. 

                                        

          

Het e-mailadres; info@heemkunde-margraten.nl kunt u gebruiken voor; 

• Aanmelden om onze werkgroepen te helpen en/of te ondersteunen 

• Doorgeven namen van de bovenstaande foto 

• Aanmelden excursie 

• Vragen van algemene aard 

 

Meer informatie over onze vereniging vindt u op onze site 

www.heemkunde-margraten.nl 

 
 

Graag tot ziens op onze locatie of bij een van onze activiteiten. 
 
 

Tot zover deze 2
e

 nieuwsbrief.  
 
 

PS: wilt U de nieuwsbrief niet  meer ontvangen dan kunt U dit doorgeven via  

info@heemkunde-margraten.nl  
 


