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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer drie en dertig, de 2e van 2017.

Nieuws van het bestuur.
Zondag 12 maart was weer de fototentoonstelling in Scheulder Deze keer was gekozen om
zoveel mogelijk foto’s van
bruidsparen te tonen, wat
met ongeveer 60 stuks ook
aardig is gelukt is. De hele
middag was het een komen
en gaan van bezoekers die
zichtbaar genoten van de
getoonde foto’s. Ook vele
“oude” bekenden, die zich
weer eens troffen, maakten
een praatje.

Zelfs de oude film over Scheulder van rond
1965 en de film met de misdienaren, die de
vorige keer ook al werden vertoond, werden
toch weer met veel plezier bekeken. Al met al
was het weer een geslaagde middag waar
onze vereniging weer een goeie beurt mee
heeft gemaakt.
Maar ondanks dat er in Scheulder steeds een
grote opkomst is, is er hier niemand lid van
onze vereniging. Wij zijn daarom ook zeer
benieuwd wie en wanneer het eerste lid zich
bij ons zal aanmelden.

De jaarlijkse ledenverzameling zal plaatsvinden op donderdag 13 april aanstaande.
Locatie is café ’t Flaterke, gelegen in de Sprinkstraat 59 te Margraten, aanvang 19.30uur.
Bent u lid van onze vereniging maar bent u verhinderd deze avond, dan wordt het zéér op
prijs gesteld als u zich hiervoor doet afmelden.
Bent u nog geen lid, ook dan bent u van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Als bestuur gaan we het liefste uit van een grote opkomst ‘zoedat d’r goot gemoeld kin
weure’.
Bovendien is u aanwezigheid én stem van belang aangezien er 3 (!) bestuursleden formeel
aftredend zijn.
Daarnaast heeft dhr. Hein Kicken aangegeven het bestuur te willen gaan versterken.

Clubkas actie Rabobank
Rabobank Centraal Zuid-Limburg stelt wederom geld beschikbaar voor verenigingen, dit
jaar zelfs € 180.000,-.
Dit totale sponsorbedrag zal via de Clubkas Campagne worden verdeeld met behulp van
UW stem.
Bent u lid van Rabobank? Dan heeft u, of krijgt u binnenkort een brief met daarin uw
persoonlijke stemcode.
Met behulp van deze stemcode kunt u tussen 10 en 23 mei stemmen op onze vereniging.
Dit jaar bestaan we 10 jaar en vieren FEEST!!, dus een extra motivatie om op onze
vereniging te stemmen.
Zonder toekomst echter geen verleden, dus stem op ons zodat we nog vele mooie
projecten kunnen verwezenlijken.
Alvast bedankt voor uw stem

Wie Helpt.
Bij het lopen van de Margratentocht werden herinneringslintjes uitgedeeld.
Wie kan ons helpen aan het herinneringslintje met het nummer zes (6)?
Zodat we de eerste tien (10) compleet hebben voor de Heemkunde Vereniging.

Wie staat er op de foto.

Zonder meer een foto van
oud-voetballers van ons
roemruchte RKVVM. Is
waarschijnlijk niet zo’n
lastige opdracht deze keer,
en daarom verwachten wij
meerdere inzendingen
met namen.

De namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief

Onderstaande namen kregen we van Lilian Vranken – Reijn.
Deze foto zal zijn gemaakt in het begin van de jaren 70.
1. José Reijn
2. Anita Steijns
3. Annelies Janssen
4. Iny Roijen
5. Stella Drittij
6. Lilian Reijn
Beste Lilian, bedankt voor de reactie.

Jubileum Heemkunde Vereniging.
Zondag 30 april 10jarig bestaansfeest van onze vereniging in Gemeenschapshuis Oos Heim.
Tijdens deze dag zullen tusse 13.00 en 18.00uur meerdere projecten en verzamelingen
gepresenteerd worden, zoals onderdelen uit ons museum, het zogenaamd Aezel project
(Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen),
verzameling bidprentjes, foto’s en film en archief stukken. Natuurlijk zijn ook de leden van
de boekredactie aanwezig om onze jaarlijkse uitgave van Op de Huugte te presenteren. Van
dit jaarboek gaan er jaarlijks alleen al meer dan 225 exemplaren naar onze vaste abonnees.
Tijdens deze middag is er enkele malen een modeshow uit grootmoeders tijd, en zijn er
speciaal voor deze dag drie rondleidingen in onze kerk gepland. Deze rondleidingen zijn
gepland voor 13.30uur, 15.00uur en 16.30uur en starten in Oos Heim.
Voor de jeugd is er een kinderhoek ingericht, maar anders dan er in de Markant van april
2017 staat vermeld is er géén historische fotospeurtocht.
Tijdens het nuttigen van een hapje en een drankje kan men eigen herinneringen ophalen
en weer eens euver vreuger kalle.

Mededelingen
Zoals bekend is er alleen nog een inloopochtend als de museummedewerkers op de eerste
zaterdag van de maand in het museum aanwezig zijn. Eerstkomende dag is dat op zaterdag
6 mei. Het verenigingsgebouw is dan geopend tussen 10 tot 12 uur.

Beste lezer, tot zover onze tweede nieuwsbrief van 2017. 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

