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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer 21, de 3e van 2015.
Door de activiteiten van de laatste twee maanden is deze nieuwsbrief uitgebreider dan
normaal. We wensen u weer veel leesplezier.

Nieuws van de boekredactie.
Donderdag 16 april is de boekredactie gestart met Op de Huugte 2015. Na enkele maanden
rust is het weer tijd om te gaan beslissen wat we dit jaar willen publiceren. Zoals elk jaar
hebben we eerst eens geïnventariseerd wat we nog op de plank hebben liggen, en wat we
hiervan kunnen publiceren. Ook hebben we de vaste schrijvers benaderd of we ook dit jaar
weer op hun kunnen rekenen.
Ook willen wij U, via deze nieuwsbrief, benaderen met de vraag of U misschien eens een
stuk wil schrijven voor ons jaarboek, maar ook een goed idee voor een stuk is natuurlijk
welkom.

Wie helpt.

project “De Bloesemgaard”
De Heemkunde Vereniging Margraten is door de gemeente Eijsden-Margraten benaderd om mee te denken
in de binnenkort te realiseren nieuwbouwwijk “De Bloesemgaard”, gelegen ter hoogte van de Heiligerweg te
Margraten. Gevraagd is hierbij om concrete ideeën en namen aan te dragen voor de nieuwe straten die in dit
plan gerealiseerd zullen gaan worden.

Een projectgroep is hier inmiddels al mee in de
weer, graag zouden wij toch ook u hulp willen .
Mocht u dan ook een idee hebben voor een
straatnaam, laat het ons dan weten. We vragen
hierbij wel om even (kort) uit te leggen waar deze
specifieke naam vandaan komt of van afgeleid is,
en met name waarom u van mening bent dat dit
een geschikte straatnaam kan zijn.
In de eerste fase van het plan zullen er 5 nieuwe
straatnamen bijkomen, in een tweede fase zullen
hier nog 2 straten bijkomen. Alle gelegenheid dus
om u naam terug te zien komen!

Activiteiten.

Onthulling project “De Galling”
Het weekend van 20 t/m 22 maart j.l. was er een die voor de Heemkunde Vereniging Margraten als zeer
succesvol de boeken is ingegaan. Op vrijdag was er allereerst de officiële onthulling van het informatiebord
bij “De Galling” in Termaar. Voor de Heemkunde Vereniging Margraten een éérste groots moment van een
project (voor de gemeenschap) dat als zodanig onthuld zou gaan worden.
Het informatie bord geeft inzicht in het duistere verleden van deze mooie plek. Wat hieraan vooraf ging maar
met name van hetgene zich hier op 6 november 1776 heeft afgespeeld. Wat deze voormalige executieplaats
toch zo bijzonder maakt is het feit dat met zekerheid gesteld kan worden dat deze galg ook daadwerkelijk
twee slachtoffers heeft gemaakt. Anthoon Overkooren en Leonard Eijssen werden hier namelijk gehangen
vanwege hun (vermeende) deelname aan de beruchte bende van de Bokkenrijders. Bent u in de buurt of heeft
u zin om een stukje te gaan wandelen, het is zeker de moeite waard om hier eens kijkje te gaan nemen.

Na een (korte) toespraak door Wethouder en HVM-lid Jo Bisscheroux, en daarna
HVM-secretaris Stefan Loo kon het informatie bord (na 4 jaren wachten en werken)
dan eindelijk onthuld worden. Deze laatste handeling werd hierbij symbolisch verricht
door ‘het figuur’ die daar zo’n 239 jaar geleden ook verantwoordelijk voor was.

Foto tentoonstelling Termaar
In datzelfde weekend was er op de zondag (22 maart) een foto tentoonstelling te bezoeken, dit jaar met als
thema onze doelkern “Termaar”. Het verzamelen en samenstellen van de tentoonstelling werd hierbij verzorgd
door HVM leden Hub Huijnen en Jo Lardenoije. Door medewerking van de familie Thomassen, waarvoor
nog onze dank, kon dit geheel in stijl plaats vinden in de voormalige stallen van de monumentale boerderij
‘In gen Bauwerkoel 5’ te Termaar.

De atmosfeer in de gerestaureerde stallen was perfect, en datzelfde kan ook gezegd worden over de
belangstelling. Vele mensen uit Termaar en daarbuiten waren gekomen om te komen kijken naar de vele
uitgestalde foto’s. Al met al dus een zeer geslaagd weekendje Termaar.

Wie staat er op de foto.

Deze foto is gemaakt voor De Kroon aan de rijksweg. Nummer drie is Clemens Broers, en
vier is Pierre Horbach. Weet U namen, ook al is het er maar een, stuur dan een bericht naar
het volgende mailadres: info@heemkunde-margraten.nl

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief.

Deze foto is gemaakt op de rijksweg op zondag 21 mei 1950 richting de gemeentegrens
met Gulpen.
Het beeld van de Sterre Der Zee is toen van donderdag 18 mei( Hemelvaartsdag) tot en met
zondag 21 mei op bezoek geweest in Margraten.
Er is maar een reactie gekomen op deze foto, namelijk van Truus Loozen-Senden.
Zij herkende zich als nummer 8. Ook herkent zij iemand van de familie Scheepers, maar ze
weet de voornaam niet meer. Als er nog lezers zijn die zichzelf of anderen op deze foto
herkennen, graag een reactie naar het bekende adres.

Open dag 2015
Op zondag 12 april j.l. werden de deuren van de Heemkunde Vereniging Margraten weer open gezet tijdens
de jaarlijkse open dag. Ditmaal echter niet in het eigen en inmiddels zeer vertrouwde verenigingslokaal – de
‘auw veiling’ aan de Rijksweg – maar op het bedrijventerrein van Margraten (Aan de Fremme). Tot dit besluit
was het bestuur gekomen omdat beide open dagen op dezelfde dag gehouden zouden worden. En ondanks dat
de heemkunde hier een vreemde eend in de bijt zou vormen, was dit wel een uitgelezen kans om een heel
divers en ander publiek aan te spreken.

De Heemkunde Vereniging Margraten werd allerhartelijkst ontvangen door Kuno Ammerlaan van AMbouw
Margraten. Op het voorterrein van zijn aannemersbedrijf mochten we namelijk onze tent opzetten. Om toch
in de sfeer ‘van vreuger’ te komen werd deze tent geheel ingericht als een soort van mini-museum. Aan de
wanden werd bovendien een kleine foto-expositie ingericht en werd er tekst en uitleg gegeven over inmiddels
afgeronde en ‘lopende’ projecten. De oldtimer, een Donnet Zedel type G uit 1925, van bestuurslid Sjef Hertog
maakte zijn rol als publiekstrekker meer dan waar! Het is dan ook een prachtauto (voor meer info en
afbeeldingen zie: www.donnet-zedel.nl).

Bezoekers van het mini-museum ontvingen elk een lot als dank voor hun bezoek. Bovendien maakten zij
hierdoor kans op één van de drie cadeaubonnen, ter waarde van € 10,-. van PLUS Kleijnen in Margraten. De
winnende lotnummers zijn 104, 112 en 113. Bent u dan ook een van de gelukkige winnaars, de cadeaubon is
af te halen na een telefoontje met Maria de Graaf- Bessems, tel. 043-4582587.

Mededelingen.
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag
Donderdag

2 mei
28 mei
6 juni
11 juni
25 juni

10.00
19.30
10.00
19.30
19.30

Werken in Museum
Inloopavond
Werken in Museum
Inloopavond
Inloopavond

Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief van april 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

