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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer zes en dertig, de 5e van 2017.

Boekredactie.
Op zaterdag 11 november jl.
presenteerden wij met trots de 10e
uitgave van ons jaarboek Op de
Huugte. Een uitgave die ook dit jaar
weer dikker is dan voorgaande
jaren. Een boek vol mooie verhalen.
Het eerste exemplaar werd dit jaar
uitgereikt aan mevrouw Opreij.
Haar verhaal en het verhaal van de
familie Opreij is te lezen in deze
uitgave. Wij kunnen met recht
zeggen dat wij dit jaar weer een
geweldig boek konden presenteren.
Op zondag konden de
bezoekers tijdens het afhalen
van het boek een kijkje nemen
in het museum dat nu
uitgebreider is dan ooit.
De boeken en de kalender
werden meegenomen in een
mooie groene tas met het logo
van de Heemkunde Vereniging
Margraten, die ter ere van het
10-jarige jubileum werd
aangeboden.
Bent u niet in de gelegenheid
geweest om het boek af te
halen, of bent u het vergeten, dan krijgt u alsnog de gelegenheid. U kunt het boek en de
kalender afhalen bij Yolanda Loo, Hoenderstraat 22. Kalender kost €5.- Graag even bellen
van tevoren: 043-4582914 of 06-22414919. Voor niet-abonnees is het boek ook te
verkrijgen bij Plus Kleijnen aan het Amerikaplein in Margraten.

Namen gezocht van personen.
In onze nieuwsbrief nr. 35 van september 2017 plaatsten we een oproep voor het
achterhalen van namen van mensen in een feestgids waarvan alleen de voornamen bekend
waren.
Deze oproep hebben we gedaan op verzoek van een familie Lambie uit St. Geertruid.
Naar aanleiding van deze oproep zijn bij ons bestuurslid Willy Willems een aantal reacties
binnengekomen. Hartelijk dank hiervoor!
Uiteindelijk is de oplossing heel eenvoudig gebleken. In het trouwregister van onze
parochie waren de namen heel gauw gevonden.
Met dank aan onze pastoor Janssen!
Uiteraard is de familie Lambie meteen in kennis gesteld van de achterhaalde namen.
Zij waren verheugd en onze vereniging zeer erkentelijk voor de moeite die hiervoor gedaan
is.
Onderstaand de e-mail die Willy Willems gestuurd heeft naar de familie Lambie alsmede de
reactie via e-mail van de familie Lambie.
Beste familie Lambie,
U heeft de heemkunde vereniging Margraten om opheldering gevraagd over de namen van
Giel en Jeanette in de feestgids van hun huwelijk.
Na lang speuren ben ik verheugd om U te kunnen meedelen dat ik de betreffende namen
thans achterhaald heb.
Ik heb de gegevens gevonden in het trouwregister van de parochie Margraten met
medewerking van pastoor Janssen.
Op 19 januari 1955 is in de parochie Margraten één paar in het huwelijk getreden en wel:
Willem (Giel) Theelen uit Banholt en Johanna Maria Louisa (Jeanette) Castermans uit
Margraten.
Dit huwelijk is ingezegend door een missiebisschop, nl. Mgr. Paulissen.
De getuigen bij dit huwelijk waren Joseph Theelen en Alice Horbach. Deze Alice Horbach
was een halfzuster van Jeannette Castermans.
Alice Horbach was de echtgenote van Jef Blezer in de Hoenderstraat te Margraten.
Deze familie Theelen-Castermans woonde in Banholt op het adres Dalestraat 17.
Op internet heb ik de overlijdensadvertentie gevonden van Giel Theelen. Hij is overleden op
15 oktober 1994 te Banholt.
Volgens deze advertentie had het echtpaar Theelen-Castermans één dochter, genaamd
Marése.
Deze dochter is getrouwd met Frans Dubois. Deze familie Dubois woont in Nuth.
Hier heb ik verder geen adres of telefoonnummer van.
Indien U de betreffende feestgids en menukaart aan hen wilt teruggeven kunt U dit
waarschijnlijk wel achterhalen. Via telefoonboek of internet?
Ik hoop U met bovenstaande gegevens een plezier te hebben gedaan.

Geachte Heer Willems
Hartelijk dank voor uw inzet om dit mysterie op te lossen.
Giel was een neef van mijn overleden schoonmoeder, en we hebben nog contact met
familieleden van de familie Theelen.
We zullen er alles aan doen om de boekjes aan de rechthebbende terug te geven.
Nogmaals onze dank.
Groet Jan en Hannie Lambie-Wolfs
St. Geertruid
Nogmaals dank aan iedereen die gereageerd heeft op onze oproep!

Redactie nieuws.
Beste lezers, hierbij doe ik nogmaals een oproep om ondersteuning bij het maken van deze
nieuwsbrief. Zoals u weet is dit al nummer zes en dertig en weet ik niet meer wat ik erin
moet schrijven om het nog een beetje interessant te houden. Om een nieuwsbrief te
versturen met alleen maar een foto lijkt mij ook geen optie. Daarom graag iemand die naar
de opzet en de inhoud kijkt en samen met mij probeert deze nieuwsbrief zo te maken dat
hij weer met interesse gelezen wordt. Door de beperkte uitgave, 5 á 6 per jaar, is het geen
taak die ontzettend veel tijd in beslag neemt.
Ik weet dat er lezers zijn die iedere keer weer uitkijken naar deze nieuwsbrief en de daarin
geplaatste foto en daarom zou het jammer zijn als er in 2018 geen brief meer zou
uitkomen.
Voor meer info: info@heemkunde-margraten.nl

Wie staat er op de foto.

Deze keer een foto van het lerarenkorps van de lager school.
Waar, en bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt en wie staat er op?

De namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief.

De foto is
waarschijnlijk van
het schooljaar
1955-1956 en het
is een
gecombineerde
klas,
waarschijnlijk 5, 6
en 7.
Geraadpleegd
door Huub
Senden zijn; Wil
Senden, Ad
Faarts, Hub
Deckers en Johan
Souren.
De reactie van Leny Souren:
Nr. 9 is Gerry Oprey.
Nr. 6 en19 zijn denk ik jongens van Deckers aan de Viekoel in Groot. Welsden.
Nr. 31 is zeker niet Gerry Oprey, ik denk aan Egon Broers uit Groot Welsden

Voor de duidelijkheid nogmaals alle namen en de vraag: wie kan ons nog verder helpen?
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 (Bruisterbosch)
33. ?
34. Theo Sluijsmans (Sprinkstraat)
35. Jan Geelen

Mededelingen
Zoals bekend is er alleen nog een inloopochtend op eerste zaterdag van de maand.
Eerstvolgende zaterdag is zaterdag 6 januari, en de volgende is dan zaterdag 3 februari. Het
verenigingsgebouw is dan geopend tussen 10 tot 12 uur.

Beste lezer, tot zover onze vijfde 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

