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Beste lezer, 
 
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer acht en dertig, de 2e van 2018.  

Nieuws van het bestuur 
 

Beste Heemkunde leden, 
 
Rabobank Centraal Zuid-Limburg stelt wederom geld beschikbaar voor verenigingen, dit 
jaar zelfs € 200.000,-. 
Dit totale sponsorbedrag zal via de Clubkas Campagne worden verdeeld met behulp van 
UW stem. 
Bent u lid van de Rabobank? Dan heeft u, of krijgt u binnenkort een brief met daarin uw 
persoonlijke stemcode. 
Met behulp van deze stemcode kunt u tussen 8 en 23 mei stemmen op onze vereniging. 
Het afgelopen jaar hebben we vele stemmen mogen ontvangen, waarvoor nogmaals dank. 
Met het daarmee binnengehaalde geld, zijnde € 675, hebben we goed kunnen gebruiken 
voor het 10-jarig jubileumfeest.  
Zonder toekomst echter geen verleden, dus stem op ons zodat we nog véél langer aan 
historisch mooie projecten kunnen werken. 
 
Alvast bedankt voor uw stem 
 

Redactie nieuws. 
 
De boekredactie is voor het schrijven van Op de Huugte 2018 op zoek naar mensen die ons 
willen helpen ons jaarboek maken. Hiervoor zijn ze op zoek naar mensen die een stuk 
willen schrijven, eventueel, voor ons boek interessante, personen willen interviewen of 
willen helpen bij het controleren van de aangeleverde teksten. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Yolanda Loo-Bessems of via het bekende 
mail adres op het eind van deze nieuwsbrief. 
 

 
 
  

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


 

 
 
Wie staat er op de foto.  

 
 

 
Deze keer weer 
een foto uit niet 
zo’n ver verleden 
tijd. Een klasse 
foto met meester 
Hub Bos (nr. 7) 
met 27 ijverige 
studenten. 
Wie helpt ons aan 
de namen en het 
jaartal waarop 
deze foto is 
genomen. 

 



 

De namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief. 
 
 
Tot onze spijt zijn er op deze 
foto totaal geen reacties 
ontvangen. Of deze foto is niet 
van Margraten of het is te ver 
terug in de tijd. 
Als er nog personen zijn die 
iemand op deze foto herkennen 
zouden wij dit graag vernemen. 

 
 
 
 
 
 

Gevelstenen. 
 

 
 

Scheulder is een mooi Chronogram rijker op Scheulderdorpsstraat 105, het rechter 
gedeelte van het huis van de familie Schevers-Souren. 
De steen is al genoemd in ons gevelsteen- artikel van "op de Huugte'2017. 
Maar nu zit hij erin! 
De romeinse hoofdletters geven samen het jaar 2017 weer. 
Proficiat aan de bewoners Marleen Munnich en Thomas Elenburg! 



 

Open Dag - 15 april 2018 
 

Een aantal weken geleden stond op – een uitermate zonnige – zondag 15 april naast de 
Amstel Gold Race ook de open dag van de Heemkunde Vereniging Margraten op het 
programma. Na één jaar van afwezigheid, vanwege het vieren van ons 10 jarig jubileum in 
Oos Heim vorig jaar, stonden de deuren wagenwijd open en was iedereen weer van harte 
welkom in ons vertrouwde verenigingslokaal ‘de auw veiling’ aan de Rijksweg te 
Margraten. Ondanks het fietsrennen én het mooie weer waren er toch weer voldoende 
geïnteresseerden en nieuwsgierigen die eens lekker kwamen neuzen en snuffelen in onze 
uitgebreide collectie bidprentjes en het boekenarchief. Het bekijken van oude foto’s, en 
vooral het raden van wie er allemaal op staat afgebeeld, blijft toch wel de meeste 
aantrekkingskracht uitoefenen op de bezoekers. Ook het museum werd druk bezocht en 
bewonderd. In de afgelopen maanden was er door de museumgroep namelijk hard 
gewerkt aan een geheel nieuwe opstelling van een historische keuken. En als klap op de 
vuurpijl was er ook nog een geheel nieuwe ‘museumkamer’ tot stand gebracht. Door de 
keuken te verplaatsen naar de entree werd het mogelijk om een ‘sjlaopkamer’ in te richten. 
Al met al was ook dit weer een geslaagde middag, waarbij onder het genot van een 
ouderwets lekker kopje koffie even weg gemijmerd werd naar vroeger. Met dank aan 
iedereen die aanwezig was en meegeholpen heeft. 

 
 
De sjlaopkamer 
 
 
 
 
 
 

 
Veel interesse voor foto’s, 
bidprentjes en archief. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Mededelingen 

Zoals bekend is er alleen nog een inloopochtend op eerste zaterdag van de maand. 
Eerstvolgende zaterdag is zaterdag 5 mei, en de volgende is dan zaterdag 2 juni. Het 
verenigingsgebouw is dan geopend tussen 10 tot 12 uur. 
 
 
Beste lezer, tot zover onze tweede nieuwsbrief van 2018. 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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