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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer negen en twintig, de 4e van 2016.

Nieuws van het bestuur.
Voor al diegenen die op ons gestemd hebben bij de Rabobank Clubkas Campagne,
BEDANKT. We hebben hierdoor namelijk een heel mooi bedrag voor de vereniging in de
wacht gesleept.Een mooi bedrag om te gebruiken ter voorbereiding van ons jubileum in
2017.Wat dit jubileum betreft: Er is inmiddels een werkgroep samengesteld, uit bestuur en
leden, die van dit 10-jarig jubileum een mooie dag voor jong en oud zullen gaan maken.
Via deze nieuwsbrief zullen we jullie “Op de huugte” houden.

Wie staat er op de foto.

De foto is genomen bij gelegenheid van een bestuursfeest van de jongerensociëteit Dracula
op 11-02-1974 . Nr. 6 is in ieder geval Stef Conjarts.

Pastoot Creussen.
Op het stuk over pastoor Creussen uit de vorige nieuwsbrief is gereageerd door Paul
Vleugels uit Noorbeek.

Hier bij gevoegd nog wat informatie van Pastoor Creussen.
Foto van Reijmerstok uit 1928 met toen Rector Creussen, rector van Reijmerstok van 1924
tot 1932.
Zie foto met namen staan ook nog enkele dames van Margraten op de foto.
Achterste rij van links naar rechts:
Bertien Prevoo (Margraten), An Huynen, Fien Croonen, Maria Rouwette (Mheer), Maike
Meertens (Margraten), Maria Huynen (Terlinden), Angelien Peerboom Lies Jaminon.
Tweede rij:
Philomain Custers, Net Olislagers, Bertien Honnof, Maria Jacobs, Maria Lacroix, Fien
Wouters, Louise Denis, An Wouters, Niel lacroix.
Voorste rij:
Dr. W. Droessen (Roermond), Pauline Nahon, Juffrouw Visschers, Zuster Clothilde (Net)
Huynen, Pastoor Creussen, Dr. Tops (Roermond), Dr. Vaessen (Bocholtz) en Meester
Nahon.
Paul Vleugels

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief.
Op deze foto is er door niemand gereageerd, jammer, maar misschien komt er alsnog een
reactie.

Toch nog eens terug komen op de foto van Pierre Faarts uit nieuwsbrief 27. Voor meer
informatie hebben we contact opgenomen met Sally Deckers-Faarts, en hebben nu de
namen ontvangen, en zoals we al vermoedden waren het geen inwoners van Margraten.
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De foto is gemaakt tijdens een
uitstapje van de medewerkers van
De Leeuw te Valkenburg circa 1983.
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Met vriendelijke groeten,
Sally Deckers-Faarts.

Dre Bessems van IJzeren
Teun Pelemans van Houthem
Frits Ramaekers Valkenburg
Jef Ramakers Valkenburg
Pierre Sieben Houthem
Twan Houben Valkenburg
Pierre Faarts

Dan nog twee scans van een lucifers doosje van een
verdwenen zaak uit Margraten. Ik denk dat iedereen wel
weet welke horeca zaak hier bedoeld is.

Mededelingen
Donderdag
Zaterdag
Donderdag
Donderdag

28 juli
6 augustus
11 augustus
25 augustus

19.30
10.00
19.30
19.30

Inloopavond/werken aan projecten
Geen werken in museum/inloopochtend
Inloopavond/werken aan projecten
Inloopavond/werken aan projecten

Zaterdag
Donderdag
Donderdag

3 september
8 september
22 september

10.00
19.30
19.30

Werken in museum/inloopochtend
Inloopavond/werken aan projecten
Inloopavond/werken aan projecten

Beste lezer, tot zover onze vierde 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

