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Beste lezer, 
 
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer een en dertig, de 6e van 2016.  
 

 
Nieuws van het bestuur. 
 
Enkele enthousiastelingen zijn al een tijdje bezig met het vernieuwen en verbeteren van de 
website van onze vereniging. Als alles goed verloopt zal deze vanaf de tweede helft van 
week 50 (12-18 december 2016) te bezoeken zijn. Volgens de makers is ze flink 
gemoderniseerd en gebruiksvriendelijker geworden. Zeker de moeite waard om een dezer 
dagen eens te kijken. Het adres voor de website is niet gewijzigd, dus nog steeds 
www.heemkunde-margraten.nl 
 
 

Boekredactie 

Op zaterdag 5 en zondag 6 november was er weer de uitgifte van ons jaarboek Op de 
Huugte. Ook nu waren de reacties weer positief. Een klein minpunt is dat er zoveel 
abonnees hun boek niet komen afhalen, zodat er steeds vaker een extra afhaal dag gepland 
moet worden, en zelfs dan blijven er ieder jaar weer meer boekjes liggen die niet zijn 
afgehaald. Als wij als redactie ze dan thuis gaan bezorgen zijn de abonnees hier wel blij 
mee, maar dit kost ons wel weer een boel meer tijd en moeite om al boekjes op de juiste 
plaats te krijgen. Iedere abonnee krijgt ruim voor de uitgifte een mail met de datum dat de 
boekjes worden uitgegeven. Ook staan de data in de Riestepot en het weekblad Eijsden 
Margraten, zodat iedereen Op de Huugte is wanneer de uitgifte plaats vind.  
Door miscommunicatie is er dit jaar geen kalender door onze vereniging gemaakt. Wij 
beloven echter dat deze er het volgend jaar wel weer zal zijn.  
Boekjes van 2016 zijn zoals altijd te verkrijgen bij Plus Markt Kleijnen.  
Ook kan men contact opnemen met Hub Huijnen, 043-4582588, van de boekredactie of 
met een van de bestuursleden die u dan verder zal helpen. 
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Wie staat er op de foto.  

 

 
 

 
 
Een foto bij de familie Abels in 
De Lammerdel. 
Zo te zien op een mooie 
zomerdag met een lekker ijsje. 
Wie herkent de mensen op 
deze foto? 

 

 
 



 

 
Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief. 
 
 

 
 

 

Hub enTonnie zijn de 
kinderen van Werner 
Delamboy en Lisa 
Deurenberg. De andere 
kinderen zijn van Jeuf 
Delamboy en en Netteke 
Deurenberg. Werner en Lisa 
hadden jarenlang een winkel 
in Scheulder 
 
 
  

 
 

1. José  2. Hub 
3. Piet 4. Lei 
5. Jos 6. Elly 
7. Mia 8. John 
9. Tonnie  



 

 
Mededelingen 
 
Donderdag  15 december 19.30 Inloopavond/werken aan projecten 

Donderdag 29 december 19.30 Inloopavond/werken aan projecten 

  
 
Beste lezer, tot zover onze vijfde 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 
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