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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer zeven en twintig, de 2e van 2016.

Nieuws van het bestuur.
Open dag 3 april.
Na een jaar van afwezigheid, vanwege deelname aan de Open Dag van bedrijventerrein
‘Aan de Fremme’, dit keer weer in ons vertrouwde verenigingslokaal.
Voor jong en oud is dit natuurlijk dé gelegenheid om te komen ‘neuzen’ en snuffelen in het
(foto) archief, collectie bidprentjes, museum, en nog veel meer.
Maar vooral is er tijd om vroeger in het nu te betrekken, en uiteraard is er een ouderwets
lekker kopje koffie.
Verder zullen er op deze dag drie lezingen verzorgd worden met als thema: ‘adoptiegraven
Amerikaans Kerkhof’.
We hebben als spreker hiervoor niemand minder dan de voorzitter van de Stichting
Adoptie Graven weten te strikken: Ton Hermes.
De lezingen zullen telkens een klein half uur in beslag nemen en beginnen om 13.30u,
14.45u en 16.00uur.
Aangezien de zitplaatsen beperkt zijn is het zaak om tijdig aanwezig te zijn.
Als bestuur zouden wij u aanwezigheid natuurlijk zeer op prijs stellen.
Graag dan ook tot zondag 3 april.

Museumgroep zoekt hulp.
Voor een tweetal activiteiten zijn de mensen van het Heemkundemuseum op zoek naar uw
hulp.
Eerst is er de Open Dag, zondag 3 april, die in het teken staat van het Amerikaans Kerkhof
en de daarbij horende Tweede Wereldoorlog. Wij willen een kleine expositie houden over
beide onderwerpen en zijn op zoek naar materialen die hierbij aansluiten. Te denken valt
aan distributiebonnen, kleding, hooikist, dagboek, oorlogstuig, oorlogsvoertuigen,
materiaal dat te maken heeft met het oorlogskerkhof en vul zelf maar aan. Zijn er mensen
die voor deze dag spullen aan ons willen uitlenen neem dan contact op met Rolf
(rolfhendriks@home.nl) of Caren (carenfrijnts@home.nl) of bel met een van hen
(4582528).

Dan krijgt het museum dinsdag 10 mei bezoek van drie kleutergroepen van basisschool
Maurice Rose. De kleuters (4, 5 en 6 jaar) laten wij o.a. zien hoe er vroeger met
kroontjespen werd geschreven, hoe er gewassen werd met een wasbord en wringer en
koffie en meel werd gemalen met de hand.
Er komt een groep van 9.00-10.00, een groep van 10.30-11.30 en een groep van 13.3014.30. Hebt u tijd om op deze dag, of op een van bovenstaande tijden de kleuters weg wijs
te maken in de tijd van hun oma en opa geef u dan op (of vraag meer informatie) bij Caren.
Hetzelfde emailadres en telefoonnummer als bij vorige activiteit.
Wij hopen op uw hulp.
Alvast bedankt namens de Heemkundemuseum-groep.

Oprichten Veldeke dialectkring.
Beste Heemkunde geïnteresseerde,
In Margraten hebben, Leny Souren (secretaris Veldekekrink " Um Mamelis " ) en Frans
Meijers, na het volgen van de dialectcursus sjriefwies het plan opgevat om, bij voldoende
interesse, een Veldeke kring Eijsden-Margraten (en omstreken) op te richten. Binnen onze
vereniging zijn er waarschijnlijk mensen die in ons mooie dialect geïnteresseerd zijn en hier
iets mee willen doen. Waarschijnlijk zijn er zelfs al inwoners in onze woonplaats die nu al
dialect stukjes schrijven. Ook met hen willen we natuurlijk graag in contact komen en hen
vragen of ze, samen met andere dialectschrijvers, onze mooie streektaal willen uitdragen.
Omdat streektaal en dialect de laatste tijd weer vaak in het nieuws is willen we daarom
deze vereniging oprichten en daardoor oos mooder taal beschermen en behouden.
Natuurlijk zijn er verschillen in uitsprak in onze dialecten, maar als we “plat kalle”, of dat uit
Eijsden, Gronsveld, Banholt, Mheer, Cadier en Keer of Margraten is, we kunnen elkaar
moeiteloos verstaan.
Bij interesse graag contact opnemen via het bekende mail adres
info@heemkunde-margraten.nl

Wie staat er op de foto.
Zo te zien een gezellig
onderonsje. Heer nummer 7
in Pierre Faarts uit de
Sprinkstraat, maar de andere
heren zijn ons onbekend, en
weten ook niet zeker of het
wel inwoners van Margraten
zijn.

Fototentoonstelling Welsden.
Zondag 13 maart was weer de dag van de jaarlijkse fototentoonstelling van onze
vereniging. Na Scheulder, Margraten en Termaar was dit jaar Groot en Klein Welsden aan
de beurt. In de mooi
gerenoveerde schuur van Gerard
Timmers, lid van onze vereniging,
was het van 1 tot 5 uur een
komen en gaan van, in hoofdzaak,
inwoners van Klein en Groot
Welsden. Het leek wel of er een
dorpsfeest was, en het plan werd
zelfs geopperd om de
tentoonstelling een volgende keer
in mei of juni te houden en er dan
gelijk een buurtfeest van te
maken. Het is alleen jammer dat
we zo weinig foto’s van Klein
Welsden in ons archief
hebben, anders hadden we
hier ook wat meer van
kunnen laten zien.
Als er dus nog mensen zijn
die (oude) foto’s van Welsden
hebben zouden wij die graag
kopiëren zodat we bij een
volgende tentoonstelling
weer nieuw materiaal in bezit
hebben.
Voor info: stuur een mail naar
info@heemkunde-

margraten.nl of bel na
16.00uur 4582286
Vanaf deze plaats willen we
de familie Timmers
nogmaals bedanken voor
het beschikbaar stellen van
de mooie plaats voor de
tentoonstelling.
weer gelukt om een uitgave van Op de Huu gte te realis eren.

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief.

3. Sjaak Huijnen (Termaar)
5. Burgemeester Ronckers
6. Mevrouw Ronckers
7. Sjeng Meertens (Sprinkstraat)
11.Jan van Laar (Jan van Sjuul)
13.Sjo Schreurs
15.Arthur Sluijsmans (Termaar)
19.Huub Debie (Termaar)
Deze namen kregen we van
Lambie-Schreurs uit Eckelrade.

Ine

De volgende namen kregen we van Servé en Agnes Frijnts uit de Andreastraat.
3: Jacques (Jaakske) Huijnen (Termaar)
5 + 6: Burgemeester Ronckers en Mw. Ronckers- In ’t Zand (foto hun huis toen, hoek Rijksweg, Kerkpad)
7. Jan Meertens (melkboer en pap van o.a. Louis z.g.) OF Antoine (Twan) Conjaerts (vader van o.a. Hub)
8: Speetjens (’t Rooth)
9: Eduard Ramakers
10: Jupke Kleijnen (getrouwd met Roos Senden, zij is onlangs gestorven was de laatst levende van mijn
vaders (Senden) kant. >>> Of Pierre Faarts ??
11: Jan van Laar (Jan van Juul) (oud wethouder en raadslid en stoffenzaak/vloerbedekking in Margraten
14: Prins Hub Bessems (1946)
15: Arthur Sluijsmans (Termaar)
18: Lambert Kleijnen ?
19: Hub Debie
Ook Mieke Dobbelstein-Bessems herkende de prins op de foto:
Deze foto is gemaakt met carnaval 1946 of 1947, en de prins op deze foto is mijn vader .

Mededelingen.
Zaterdag
Zondag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag

2 april
3 april
7 april
14 april
21 april
7 mei
5 mei

10.00
13.00
19.30
19.30
19.30
10.00

Werken in museum/inloopochtend
Open dag vereniging
Inloopavond werken aan projecten
Ledenverzameling
Inloopavond werken aan projecten
Werken in museum/inloopochtend
Geen inloopavond i.v.m. Bevrijdingsdag

Beste lezer, tot zover onze tweede nieuwsbrief van 2016. 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

