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Beste lezer, 
 
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer vijf en dertig, de 4e van 2017.  

Boekredactie. 
In 2008 bracht Heemkunde Vereniging Margraten haar eerste jaarboek uit met de naam Op de Heugte. Op 
zaterdag 11 en zondag 12 november 2017 presenteren wij u de tiende uitgave.  
Het boek heeft door de jaren heen heel wat veranderingen ondergaan. De naam werd gewijzigd in Op de 
Huugte en het boek werd elk jaar dikker. De boekredactie heeft veel bijgeleerd.  
 
Op de Huugte 2017 zal dus nu ook weer dikker zijn dan voorgaande jaren. Het boek bevat verhalen over 
vroeger en nu, en verhalen waarbij wij een glimlach op uw gezicht toveren. Het boek zal een 
ontdekkingsreis door de tijd zijn en wij hopen dat u ons ook dit jaar weer wil vergezellen op deze reis.  
 
Wij vertellen u in deze uitgave het levensverhaal van kleine Catharine en Franciscus Huijnen, dat voor 
beiden veel te kort was. Wij laten u zien dat het vroeger niet altijd beter was. Wij nemen u mee naar 1815 
waar we u laten zien wie er toen in Margraten woonden. In 1820 kijken wij of zij er nog wonen. Chris 
Caanen vertelt u waarom zijn voorvader uit Margraten verdween en met Suzanne Schyns-Fleuren maken 
wij een wandeling door Scheulder en bekijken de gevel- en sluitstenen die zich hier bevinden. De Centra, 
Happy Home en de firma Opreij hebben jaren het beeld van Margraten bepaald, of bepalen dit nog en wij 
laten u hier een kijkje nemen. Kortom, een boek dat u zeker moet lezen.  
 
Helaas ontkomen wij er na tien jaar niet aan om een kleine prijsverhoging voor het boek door te voeren. 
De prijs voor abonnees wordt verhoogd naar € 12,50 en de boeken in de losse verkoop zullen € 14,50 gaan 
kosten. Wel vragen wij bij een abonnement € 3,50 verzendkosten als u het boek opgestuurd wil hebben. 
Hebt u aangegeven dat u het boek graag opgestuurd wil krijgen, dan kunt u het boek na 12 november per 
post verwachten. De nota zal zijn bijgevoegd. 
 
Hebt u nog geen abonnement en wilt u dit graag, dan kunt u dit regelen via onze site;  

www.heemkunde-margraten.nl 
Hebt u al een abonnement op ons jaarboek Op de Huugte, dan kunt u het boek op een van de afhaaldagen 
afhalen.  
Hebt u het boek na vier weken nog niet afgehaald of hebt u aangegeven het boek op een later tijdstip op 
te halen, dan zullen wij u het boek opsturen. Helaas moeten wij u dan wel de verzendkosten in rekening 
brengen.  
Krijgt u het boek al opgestuurd maar bent u verhuisd, zou u ons dan uw nieuwe adres kunnen doorgeven? 
De uitgifte van Op de Huugte 2017 zal op zaterdag 11 november van 18:00 tot 20:00 uur zijn en op 
zondag 12 november 2017 van 13:00 tot 16:00 uur zijn in de oude veiling aan de Rijksweg 68.  
Komt u op zondag dan is ons museum open en kunt u hier gezellig rondneuzen.  
Wij zien u graag op 11 of 12 november a.s. 
 

http://www.heemkunde-margraten.nl/
http://www.heemkunde-margraten.nl/


 

Namen gezocht van personen. 
  

 

Op verzoek van een familie uit St. Geertruid plaatsen we hierbij een oproep om namen te 
achterhalen. 
Deze familie bezit 
een feestgids en een 
menukaart van een 
huwelijk van een 
zekere Giel (of 
Guillaume) en 
Jeanette.  
Dit huwelijk vond 
plaats op 19 januari 
1955 te Margraten.  
De mensen uit St. 
Geertruid zouden 
graag de betreffende 
feestgids en 
menukaart willen 
teruggeven aan de 
betrokken personen 

of hun familieleden. 
Echter, er zijn geen achternamen bekend. Kortom, men weet niet wie Giel en Jeanette zijn. 
In de feestgids wordt in  
de tekst o.a. verwezen naar : Sch.; hoeve K. en ook 
naar een sappige boerenzoon.  
Dit verwijst mogelijk naar een boerenfamilie met 
een hoeve.  
Wij hopen dat bij de lezers van deze nieuwsbrief 
iemand is die eventueel meer weet over de 
genoemde Giel en Jeanette. 
Van een onzer leden hebben wij vernomen dat het 
mogelijk een zekere Giel Ramakers uit St. 
Geertruid zou kunnen zijn.  
Hier hebben we echter (nog) niets verder van 
kunnen vinden of achterhalen.  
 
Reacties graag sturen naar Willy Willems. 
E mail   willy-willems@home.nl   
Telefoon : 043-4581718.  
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Wie staat er op de foto.  
 

 
 
 

 
 
 



 

Deze keer een klasse foto van Huub Senden van een gecombineerde (5-6-7) klas van 
meester Moonen uit waarschijnlijk 1955 of 56. Een groot deel van de namen is al gegeven 
door Wil Senden, Ad Faarts, Hub Deckers, Jan Steins en Johan Souren, maar wie weet de 
laatsten ook nog een naam te geven?   
 
1e rij zittend:  

1. Matty Janssen (vroeger Rijksweg 42) 
2. Giel Faarts 
3. Marcel Frijns (vroeger Pasveld, nu Vruchtenhof) 
4. Roger Sluijsmans (z.g.) (Veekoel) 
5. Ad Faarts (Rijksweg) 
6. ? 
7. Jan Stijfs (gewoond huis Oomes Rijksweg) 
8. Guus Heijnens (vroeger Sterre der Zeestraat) 
9. ?  

2e rij zittend: 
10. Hub Hornesch (Groot Welsden) 
11. Jean Vroonen (Rijksweg, zoon van rijwielhandel) 
12.  Jan Brouwers (Sprinkstraat)  
13. Jan Steins (Sprinkstraat, naast Essers) (broer van Jo, nr. 16) 
14. Louis Frissen 
15. Serve Gerrekens (Rijksweg) 
16. Jo Steins (Sprinkstraat, naast Essers) (broer van Jan, nr. 12) 
17. Ruud Sluijsmans (Veekoel, broer van Roger, nr. 4) 

3e rij (1e rij staand) 
18. John Lemmerlijn  
19. ? 
20. Theo Pinckaers (Margrietstraat) 
21. Wiel Senden (slagerij Eijkerstraat, nu Hilversum) 
22. Jo (Joelke) Brouwers (z.g.) 
23. . . . Thijssens (Klein Welsden) ? 
24. Sjef de Geus 
25. Theo Brouwers (Sprinkstraat) 
26. Martin Broersma (lang gewoond bij Fam. Faarts in Termaar (nu elektrozaak) 
27. Meester Moonen 

Achterste rij 
28. Harry Essers (z.g.) van de Sprinkstraat) 
29. Johan Souren (Scheulder, nu Pres. Kennedystraat) 
30. Laurent Vaessen 
31. Gerry Opreij ? 
32. Jean Conjarts (Bruisterbos) 
33. ? 
34. Theo Sluijsmans (Sprinkstraat) 
35. Jan Geelen (ook wel Mina Paai genoemd) 



 

De namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief. 
 

 

 
Lagere school 1956. 

1.Sjo Mullenneers 7. Jean van Wissen 13.Meester Lucassen 

2.Hub Moonen 8. Bert Sluijsmans 14.Wiel Lemmerlijn 

3.Harrie Steijns 9. Hub Chermin 15.Sjef Ritzen 

4.Ferno Sluijsmans 10.Mattie mans 16.Herman Brouwers 

5.Hub Deckers 11.Ferno Lemmerlijn 17.Sjef Frints 

6.Sjef Bisscherou 12.Frits harings 17.Pierre Vaessens 

Met dank aan Mattie Mans, Annie Peerboom, LenySouren en Jef Senden uit Australië.  

Jef Senden uit Australië 



 

Mededelingen 
Zoals bekend is er alleen nog een inloopochtend op eerste zaterdag van de maand. 
Eerstvolgende zaterdag is zaterdag 7 oktober, en de volgende is dan zaterdag 4 november. 
Het verenigingsgebouw is dan geopend tussen 10 tot 12 uur. 
 
 
Beste lezer, tot zover onze derde 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 

mailto:info@heemkunde-margraten.nl
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