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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer dertig, de 5e van 2016.

Nieuws van het bestuur.
Zoals ook al in de vorige nieuwsbrief aangehaald viert onze vereniging volgend jaar, 2017,
haar 10 jarig bestaan, en willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. De datum waarop
we dit gaan vieren is zondag 30 april 2017 en de locatie is Gemeenschapshuis Oos Heim.
De werkgroep die dit alles in samenwerking met het bestuur gaat organiseren is al twee
maal samen geweest en heeft enkele leuke en interessante ideeën om deze dag, van 12 tot
18 uur in te vullen. Een van deze activiteiten is een modeshow uit grootmoeders tijd. Voor
deze show is een groep dames uit Gronsveld en omstreken benaderd die dit al meerdere
malen in zuid Limburg heeft gepresenteerd. Om u alvast een idee te geven enkele foto’s uit
een optreden uit 2012.

Uiteraard kan de werkgroep op deze dag
niet alles alleen verzorgen, en daarom
vragen ze nu al via deze nieuwsbrief of er
mensen zijn die deze dag willen
ondersteunen. Dit kan voor de hele dag
zijn, maar natuurlijk ook voor enkele uren.
Alvast bedankt.

Wie staat er op de foto.

Deze keer weer een foto
voor de lezers uit Scheulder.
Een kiekje uit de jaren vijftig
van de vorige eeuw. Wie
herkent zich zelf of iemand
anders op deze afbeelding.
Hopelijk krijgt de redactie
net zoveel respons als op de
foto van jongeren sociëteit
Dracula uit de vorige
nieuwsbrief.

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief.

Blijkbaar hebben we deze keer eens een “tot de verbeelding sprekende” foto gekozen voor
onze nieuwsbrief, en spreekt Jongerensociëteit Dracula nog steeds tot de verbeelding. We
mochten het ongekende aantal van 7 reacties ontvangen. Over de meeste namen zijn deze
mensen het wel eens, maar bij enkele moet nog een vraagteken worden geplaatst.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jan Steijns
Wiel Bastings
Jos Kleijnen, Jos lemmerlijn
John Spronk
Ria Soeterbroek
Stef Conjarts
Wiel Abels, Will Roijen, Jo Bisscheroux
Piet Essers
Jan Lemmerlijn Z.G., Jan Frints

10. nummer niet op de foto
11. Jo Beenen
12. Winand Weusten
13. Emiel Curfs, Jan Scheepers
14. Emiel Al
15. Sjef hertog
16. Jeanne Essers
17. John Schreurs
18. Guus Prevoo

Grote afwezige op deze foto is bestuurslid Sjef Sluijsmans die in dit jaar een zwaar motor
ongeluk heeft gehad. Zoals u ziet is er bij nummer 3,7,9 en 13 nog enkele twijfel.
Met dank aan: Lilian Vranken- Reijn, Stef Conjarts, Will Roijen, Sjef Hertog, Sjef Sluijsmans,
Willy Lemmerlijn en Guus Prevoo.

Boekredactie
Wederom is het de boekredactie gelukt om een nieuw exemplaar van Op de Huugte voor u
samen te stellen. Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om mooie verhalen en
interessante interviews te bundelen tot een nieuw jaarboek, echter, het wordt steeds
moeilijker om dit met een paar mensen te doen. Daarom een herhaalde oproep aan de
lezers om ons te helpen met onze uitgave, Zijn er mensen die een mooi onderwerp weten,
die dingen weten waar we over kunnen schrijven of mensen kennen die interessant zijn om
eens te interviewen, of die ons willen helpen met het interviewen van (oud)inwoners, of
zelf een verhaal willen schrijven, laat het ons dan a.u.b. weten. Dan kunnen we ook de
komende jaren zorgen voor wat leesplezier.
Voor meer info over de uitgifte van Op de Huugte 2016 kijk in de extra info mail van zondag
2 oktober.

Mededelingen
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Donderdag

6 oktober
13 oktober
25 augustus
3 november
5 november
5 november
6 november
17 november

19.30
19.30
19.30
19.30
10.00

19.30

Inloopavond/werken aan projecten
Ledenverzameling HVM
Inloopavond/werken aan projecten
Inloopavond/werken aan projecten
Werken in museum/inloopochtend
Boekpresentatie 2016 19.00-21.00uur
Boekpresentatie 2016 14.00-17.00uur
Inloopavond/werken aan projecten

Beste lezer, tot zover onze viifde 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

