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Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten 
(Naast het Kroontje en WOK) 

 

 
De nieuwe lay-out van de nieuwsbrief is goed ontvangen. Een frisse nieuwe opzet om u nog beter te 
informeren over de gang van zaken binnen de Heemkunde Vereniging Margraten. De nieuwsbrief zal vier 
keer per jaar op vaste tijden verschijnen. U kunt de nieuwsbrief verwachten in februari, mei, augustus en 
november. Wij zullen u in de nieuwsbrief van Heemkunde Vereniging Margraten op de hoogte houden van 
de voortgang van de werkgroepen.  
 
Wij houden u op de hoogte van de activiteiten die de Heemkunde Vereniging Margraten organiseert en 
van de besluiten van het bestuur. Ook zullen wij regelmatig uw hulp vragen. Dat kan voor informatie zijn of 
om personen op foto’s te benoemen. Voor informatie over de Heemkunde Vereniging Margraten kunt u 
terecht op de website: www.heemkunde-margraten.nl  
 
Bestuur 
 
Een aantal maanden geleden kwam er van het bestuur een noodkreet. Al vijf jaar lang vervulde Stefan Loo 
een dubbele bestuursfunctie. Hij vervulde de taak van secretaris én voorzitter. De taak van voorzitter zou 
een tijdelijke functie zijn maar vijf jaar lang werd er niemand gevonden die bereid was de taak van 
voorzitter van Stefan over te nemen. Dit werd allemaal te veel en er bestond het gevaar dat de vereniging 
stil werd gelegd en zich op termijn zelfs zou opheffen. Gelukkig werd er in de persoon van Theo Brassé een 
nieuwe voorzitter gevonden en tijdens de extra ledenverzameling op 19 september jl. werd Theo gekozen 
als voorzitter. Tegelijkertijd werd zijn vrouw Corry Jeurgens als bestuurslid gekozen.  
 
In deze nieuwsbrief willen wij u Theo graag voorstellen en zijdelings maken wij ook al kennis met Corry.  
Zij is net zo betrokken bij de Heemkunde Vereniging Margraten dan Theo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter Theo Brassé 
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Theo Brassé woont, samen met zijn partner Corry Jeurgens in Mheer. Het gezin Brassé – Jeurgens is een 
samengesteld gezin en bestaat uit vijf kinderen, twee zonen en drie dochters. Inmiddels zijn er twee 
kleinkinderen. Theo werd in Nuth geboren. In 1978 is Theo naar het midden van het land verhuisd en heeft 
daarna op meerdere plekken in Nederland gewoond. Onder andere in De Bilt, Nieuwegein en Zeist. 
Tenslotte woonde hij bijna 25 jaar in Driebergen en 10 jaar geleden ging hij daar met Corry samenwonen.    
 
Tijdens een wandelvakantie in de Eifel werden Theo en Corry verliefd op het heuvellandschap en het idee 
werd geboren om samen daarin een huis te kopen. In eerste instantie werd er ook gezocht in de buurt van 
de Eifel en de Ardennen. Maar omdat Theo een eigen bedrijf heeft, was het fiscaal een heel gedonder om 
naar het buitenland te verhuizen. Het lot heeft Theo en Corry echter ook een handje geholpen. Op het 
moment dat het idee ontstond om naar het mooie heuvelland te verhuizen, piekte de huizenmarkt rondom 
Utrecht enorm en was het een uitgelezen moment om hun huis in Driebergen te verkopen. Hun huis was 
binnen drie dagen verkocht en er moest snel een oplossing komen.  
Ze trokken op de kaart van Limburg een lijn om zo het gebied te markeren waar het nieuwe huis moest 
staan. Er werd een camper gehuurd en de vrije weekenden werden in Limburg doorgebracht.  
Tijdens een van deze weekenden waren er open huizendagen in Limburg en werd het huis in Mheer 
bezocht. Theo vertelt dat het die dag ontzettend regende maar op het moment dat ze met hun tweeën 
onder de paraplu in de achtertuin stonden en het mooie, vrije uitzicht over het heuvellandschap zagen, 
waren ze verkocht. Ze hebben nog steeds het gevoel dat ze met vakantie zijn. De verhuizing betekende wel 
dat Corry nog vaak als chauffeur werd ingehuurd omdat Theo met zijn bedrijf afspraken in het land had. 
Hoewel Theo gepensioneerd is, blijft hij het werk in zijn eigen bedrijf heel leuk vinden. Als mensen aan hem 
vragen hoe het gaat zegt hij vaak: “ik heb het gevoel dat ik met vakantie ben en af en toe werk”.  
 
Er is ook tijd genoeg voor hobby’s. Theo fietst graag en heeft zijn eigen Crossfitbox in huis waar hij vaak 
sport met gewichten. Hij is lid van de tennisclub. Hij sport elke dag. Theo is van plan om de marathon 
Maastricht-Vaals te lopen en kortgeleden heeft hij de Mont Ventoux beklommen. Hij heeft het fietsen in 
het heuvelland nog maar pas ontdekt.  
 
Zowel Theo als Corry zijn heel betrokken bij alle culturele activiteiten die in Mheer plaatsvinden, Den halen, 
kermis, koningsvogelschieten, carnaval. Aan alles wordt meegedaan. Ze hadden direct het idee dat ze dit 
moesten doen. Ze wonen ook in een hele leuke, betrokken buurt. Corry heeft zich ook aangemeld bij de 
redactie van het weekblad van Mheer, d’r Klabatter.  
 
Op mijn vraag hoe Theo dan in Margraten bij de heemkundevereniging terecht kwam was zijn antwoord 
direct duidelijk: hij was onschuldig. Dat is door toedoen van Corry gebeurd. Corry deed in Driebergen heel 
veel vrijwilligerswerk rondom de oude begraafplaats. Nog steeds steken ze samen de handen uit de 
mouwen tijdens de tweejaarlijkse snuffelmarkt. Aan dat vrijwilligerswerk kwam met de verhuizing naar 
Mheer een einde. Vooral Corry dacht na over wat ze nu wilde gaan doen met haar vrije tijd. Op een 
gegeven moment kreeg zij de nieuwsbrief van Heemkunde Vereniging Margraten en heeft zij aan Huub 
Senden aangegeven dat ze best wel interesse had in deze vereniging, maar dat ze nog niet precies wist in 
welke hoedanigheid. Toen kwam de alarmerende nieuwsbrief en Corry dacht dat dit het perfecte moment 
was om zich aan te melden. Ze maakte kennis met het bestuur in welk gesprek ook het voorzitterschap aan 
de orde kwam. Daar voelde Corry zelf zich niet toe geroepen. Toen echter tijdens dit gesprek naar voren 
kwam welke kwaliteiten de vereniging van een voorzitter verwachtte, wist Corry direct dat ze thuis iemand 
had zitten die daar geknipt voor was. Theo heeft in het verleden vaker een functie als (technisch) 
voorzitterschap bekleed. Corry probeerde vervolgens om Theo warm te maken voor het voorzitterschap en 
hij had er direct oren naar. Corry gaf daarop bij het bestuur aan dat ze hem eens moesten uitnodigen om 
kennis te maken en te bekijken of het klikt. En het klikte.  
Theo interesseert zich enorm voor geschiedenis. Hij leest ontzettend veel non-fictie, geschiedenis en 
psychologie. 
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Inmiddels heeft Theo zijn eerste klus als voorzitter gehad. Hij opende op 14 oktober jl. de lezing van het 
Pomologische Genootschap. Dat is goed bevallen. Om goed voor de dag te komen heeft hij samen met 
Corry een bijeenkomst van het Pomologische Genootschap bezocht. Een appel en peren festival werd dit 
genoemd. Theo is wel iemand die goed onderlegd voor de dag wil komen. Hij vond het geweldig dat de 
lezing zo’n groot succes was en hij zag dat iedereen zijn of haar bijdrage leverde aan het succes van de 
avond. Vooral het enthousiasme van de leden vond hij fijn om te zien.  
 
Zijn doelstelling voor de Heemkunde Vereniging Margraten is vooral het toekomstbestendig maken van de 
vereniging, de kwetsbaarheid uit de vereniging halen, de vereniging meer zichtbaar voor iedereen te 
maken en er het beste uit te halen. Dat hoopt hij samen met het huidige bestuur en de leden voor elkaar te 
krijgen. Hij en Corry gaan binnenkort mee tijdens de deur aan deur actie voor de fotokalender en het 
jaarboek en hopen zich op deze manier ook te kunnen voorstellen aan de mensen van Margraten. Gelukkig 
werd het als geen enkel probleem gezien dat Theo en Corry niet in Margraten wonen.  
 
Hij ziet de potentie van de vereniging en het lijkt hem fantastisch om hier een helpende hand te bieden. 
Theo wil zich profileren als een betrokken voorzitter. Iemand die weet wat er in de vereniging speelt zodat, 
als iemand ernaar vraagt, hij ook antwoord kan geven.  
 
Na mijn gesprek met Theo en Corry ben ik de mening toegedaan dat de vereniging met Theo een goede 
voorzitter heeft gevonden.  
 
Dan wil ik van de gelegenheid gebruik maken en Stefan vanaf deze plek heel hartelijk bedanken voor zijn 
inzet voor de vereniging in de afgelopen vijf jaar. Een prestatie die zeker aandacht verdient. Dank je wel 
Stefan. 
 
Agenda 
 
Wat kunt u de komende drie maanden van ons verwachten: 
 
November: 
Na de boekuitgifte van 9 en 10 november kunt u leden van de Heemkunde Vereniging aan de deur 
verwachten voor de verkoop van de fotokalender en Op de Huugte. 
 
December: 
Zaterdag 7 december  Inloopochtend archief en museum van 10 tot 12 uur 
Dinsdag 10 december  Bestuursvergadering  
 
Januari 2020    
Zaterdag 4 januari  Inloopochtend archief en museum van 10 tot 12 uur 
 
Februari 2020     
Zaterdag 1 februari  Inloopochtend archief en museum van 10 tot 12 uur  
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Werkgroepen 
 
Boekredactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 9 en 10 november 2019 presenteerden wij u alweer de twaalfde uitgave van Op de Huugte.  
Ook deze uitgave bevat weer verhalen over vroeger en nu. Het boek is een ontdekkingsreis door de tijd en 
wij hopen dat u ons ook dit jaar weer wil vergezellen op deze reis. Wij vertellen u in deze uitgave het 
verhaal van drie generaties van een bekende horecafamilie uit Margraten. Een actieve, werkzame familie 
die via Honthem in Margraten terecht kwam. Het verhaal begint bij Frans Douven en Barbara Lanckohr. We 
vertellen u het verhaal van een Margratenaar in hart en nieren, meister Sluijsmans. U komt erachter dat 
deze man veel voor Margraten betekend heeft. We laten u een kijkje nemen in de gezellige woonkeuken 
van de familie van kleine Bertha en in de winkel van de familie Delamboy in Scheulder.  
 

We gaan uw kennis van het Limburgse dialect testen in twee verhalen die in het dialect geschreven zijn.  
We weten zeker dat het verhaal over de “aarbeie” een glimlach van herkenning op uw gezicht zal toveren. 
En na het lezen van het verhaal over de korenwolf zult u tijdens uw wandeling door het heuvelland zeker 
op zoek gaan naar dit kleine diertje.  
 

Op donderdag 18 maart 1886 voltrok zich voor de ogen van Anna Sophia een drama. Ze moet uit alle macht 
geroepen hebben om haar broer te waarschuwen. Wat hier gebeurde, leest u in haar verhaal.  
In een ander verhaal leest u welke link vondelingen met Margraten hebben. Maar ook het verhaal over 
bakkerij Deckers, het bestuur van de gemeente Margraten en de gevelstenen in de Julianalaan en 
Bernhardlaan zijn mooie, interessante verhalen. Kortom, weer een uitgave van Op de Huugte die u zeker 
niet mag missen.   
 

Bent u nieuwsgierig geworden? Mooi want uw boek is nog verkrijgbaar. De prijs is onveranderd, n.l. 
€ 14,50.  Op de Huugte 2019 is ook te koop bij de PLUS Margraten (Amerikaplein) en bij Benfico Horloges en 

sieraden, Sprinkstraat 4, Margraten.   
 

Op de Huugte 2018 en voorgaande jaargangen zijn ook nog steeds verkrijgbaar. U kunt deze afhalen bij 
Yolanda Loo, Hoenderstraat 22, Margraten, telefoon 0622414919 of bij Willy Willems, Sterre der Zeestraat 
11, Margraten, telefoon 043-4581718.   
 

De boekredactie is elk jaar weer op zoek naar enthousiaste schrijvers en denkt u dat u daar wel bij kunt 
helpen, aarzel dan niet om contact op te nemen. Ook als u een idee of informatie hebt voor een verhaal. 
Laat het de redactie weten. U kunt dat doen door een mail te sturen naar: redactie@heemkunde-
margraten.nl  
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Fotokalender 
 

Sinds 2011 publiceert de Heemkunde Vereniging 
Margraten een fotokalender. Naast dertien 
zorgvuldig geselecteerde foto’s omvat de 
fotokalender 2020 ook nu weer een calendarium 
met een groot aantal activiteiten die komend jaar 
in Margraten plaats zullen vinden. De foto’s zijn 
afgedrukt op zijdeglanzend papier en gebonden in 
een metalen spiraal. Na afloop van het 
kalenderjaar hoeft u de kalender niet weg te 
gooien. U kunt de foto’s langs de voorgedrukte 
stippellijn afknippen. Hierdoor blijft er een 
fotoboekje over dat u vervolgens kunt bewaren! 
De foto’s zijn ook steeds weer een aanleiding 
voor mooie, interessante gesprekken.  
 
In de komende weken kunt u leden van de 
Heemkunde Vereniging aan de deur verwachten 
voor de huis- aan huisverkoop van de 
fotokalender en Op de Huugte. Door middel van 
de aanschaf van deze bijzondere kalender en het 
jaarboek laat u zien dat u de Heemkunde 
Vereniging Margraten een warm hart toe draagt 
en helpt u ons het cultureel erfgoed van onze 
woonplaats voor de toekomst te behouden. 
 
 

De foto’s op de kalender hebben betrekking op:  

 

kinderen echtpaar Kleijnen-Jacobs | familie Frijnts-Schreurs | laatste klas (1958) voortgezet gewoon lager 
onderwijs | 50 jarig jubileum RKVVM | familie Frijnts-Frints | familie Curfs-Vandewall | familie Bastings-
Roebroeks | 2e klas jongensschool 1971 | 50 jarig Huwelijk Servé en Lisa Essers-Mans | moeder Liza van 
Wissen (z.g.) met haar kinderen | kerkelijk mannenkoor 1965 en Margratense mannen gekeurd in 1950 
voor militaire dienst (foto 1980).  

 

Dus denkt op een van deze foto’s te staan of bij de families betrokken; dan is dit een mooie gelegenheid 
onze fotokalender 2020 te kopen.  
 

Mocht u ons gemist hebben, dan kunt u een mail sturen naar redactie@heemkunde-margraten.nl en dan 
zorgen wij dat er alsnog een kalender bij u bezorgd wordt.  
 

Wij danken u hartelijk voor alle steun in de voorgaande jaren en wensen u alvast een voorspoedig 2020! 
 
Aezelproject 
 

Na bijna 8 jaar is er een eind gekomen aan het invoeren van kadastergegevens van 1842 tot 1980 en 
kunnen wij beginnen met de controle. Alle ingevoerde bestanden moeten gecontroleerd worden alvorens 
wij ze openbaar kunnen maken. Hiervoor hebben wij nog hulp nodig. Het controleren kan van huis uit en 
alle beetjes helpen.  
 

Hebt u nog een beetje tijd over, kom dan helpen. Informatie kan worden gevraagd bij Frans Meijers: 
f.meijers@heemkunde-margraten.nl  
 

Ook kan het Aezelproject hulp gebruiken bij het tekenen van kadasterkaarten. Hierbij is wel enige kennis 
nodig van het werken met een tekenprogramma.  
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Te verkrijgen: 
 

Ons lid Suzanne Schyns-Fleuren schrijft al meerdere jaren verhalen voor in “Op 
de Huugte” en heeft daardoor een prachtige hobby ontdekt. Zij maakt 
gevelstenen van mergel. Ook de stenen in de herdenkingsmuur van Corten-
staal bij het gemeentehuis aan de Eijkerstraat zijn van haar hand. Zij heeft een 
prachtige gevelplaquette voor wie hem in Margraten, Scheulder, Groot 
Welsden, Klein Welsden of Termaar wil plaatsen. De plaquette is 2,5 cm dik en 
16,5 cm x 29 cm hoog. Wie heeft, of weet een plek voor deze prachtige 
plaquette? Wie kent een familie die er blij mee is? Wie kent een huis waar deze 
plaquette geplaatst kan worden? Of een plek of straat waar vroeger de hazen 
vrij rondliepen of iemand met de familienaam Haas?  
 
Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar redactie@heemkunde-
margraten.nl en wij brengen u in contact met Suzanne.  
 

 
We hebben uw hulp nodig: 
 

Ook in deze nieuwsbrief vragen wij uw hulp! Wie kan ons helpen met de namen van de personen op de 
volgende foto? Deze foto is genomen tijdens het OLS, het Oud Limburgs Schuttersfeest dat in 1953 in 
Margraten werd gehouden. Een fantastische belevenis voor schutterij St. Sebastianus maar ook voor de 
inwoners van Margraten. Deze foto komt uit het privé-archief van John Schreurs en hij zou heel graag 
willen weten wie de nonnen zijn die op deze foto staan. Wie kan hem helpen?  

 
 
 
 

Wie weet wie de nonnen zijn op deze foto? 

 
 

 

 

Hebt u informatie; stuur dan een mailtje naar redactie@heemkunde-margraten.nl en wij brengen u in 
contact met John.  
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Weetjes: 
 
Dit jaar staan er twee verhalen in het dialect in Op de Huugte. De Heemkunde Vereniging Margraten is er 
veel aan gelegen om het dialect levend te houden. Een dialect wordt ook wel een streektaal genoemd. Het 
is gewoon een taal, net als andere talen die we kennen alleen worden dialecten niet officieel erkend als een 
taal. Dialecten hebben wel alle kenmerken van een taal die andere talen ook hebben. Dialecten worden 
vaak mondeling overgedragen van ouder op kind. Sinds 19 maart 1997 is het Limburgs Dialect als een 
zogenaamde minderheidstaal erkend. Een minderheidstaal is strikt genomen elke taal die in een bepaald 
gebied door een minderheid van de bevolking wordt gesproken.  
 
In het dialect van Margraten zitten veel Franse invloeden. Vroeger werd er in Limburg veel Frans 
gesproken. Vooral in de 17e, 18e en 19e eeuw was Frans de taal van de elite. Dat komt onder andere 
doordat Franse staatsmannen als Lodewijk XIV en Napoleon hun invloed lieten gelden in ons land.  
Waar de rest van Nederland het Frans op een gegeven moment weer links liet liggen, en dus steeds meer 
Nederlands ging spreken, bleef een klein gedeelte van Nederland relatief lang Franstalig: Limburg.  
We gebruiken in het Limburgse dialect nog steeds veel woorden die een Franse oorsprong hebben. Veel 
Franse woorden werden zogezegd “verlimburgd” en hebben vaak ook dezelfde betekenis als in het Frans.   
 
Denk maar een aan: 
 
Limburg  Frans   betekenis 
gezét   gazette  krant 
brik    brique   baksteen 
ekspres   exprès   opzettelijk 
sjarsj    charge   lading of ongelukje 
koeraasj  courage  moed 
kemissie  commission   boodschap of vergoeding 
mizerabel  misérable  ellendig 
binnefiet  bénéfice  goed doel 
verschit  fourchette  vork 
vites   vitesse   snelheid 
pisteleeke  pistolét  broodje 
koesj   couche-toi  stil 
compassie  compassion  medelijden 
justement  Justement  juist, precies 
floer   velours  fluweel  
kanteneer  cantonnier  wegwerker, gemeentewerker  
 
In Limburg noemen wij het afnemen van het kaartspel “köppe” dat van het Franse woord couper komt. 
Als we ons haasten dan “avvensére” wij ons. Dat komt van het Franse avancer. Als we in de tuin bezig zijn,  
zijn we in “d’r koalef aan ut böttele”. Dit komt van butter wat aanaarden betekend. 
Als we slecht werk leveren of prutsen maken we “broddelwerk”. In het Frans is dit broder. 
“Fioeële” is het iemand onder handen nemen, een pak slaag geven. De Franse zeggen dan violer. 
Waar de Fransen fleurir gebruiken, zeggen wij “florére” wat bloeien of opbloeien betekend. 
 
Bij de Limburgse boomkwekerijen “gruffele” ze bomen, in Frankrijk is dat greffer wat zowel bij ons als in 
Frankrijk enten betekend. Iemand plagen of pesten is “koejenére”, in de Franse taal zeggen ze couillonner 
Lamentter. Waarvan Lamentter in ons dialect als “lamentére” gebruikt wordt. Dit betekent klagen.  
Als we ons “mentenére” dan laten we van ons horen, de fransen noemen dit maintenir. 
Iemand “(oet)sjpikkelére” is iemand bespieden, dit komt van het Franse spéculer.  
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Tijdens een flinke wandeling moeten we zo nu en dan “poeëze” nemen, de fransen doen dan pauser. 
Als we te laat zijn moeten we ons “pressére” wat van het Franse presser komt en haasten betekend. 
En wat dacht u van het “krepére”? Dit komt van het Franse crever. 
 
Het feit dat mensen de hele dag door het Nederlands horen en zien, heeft uiteraard een sterke invloed op 
het gebruik van het Limburgs. Maar naar verhouding spreken er nog steeds erg veel mensen Limburgs, 
zeker wanneer je het vergelijkt met aangrenzende provincies. Ook veel jongeren gebruiken nog steeds het 
Limburgs. Ze spreken het niet alleen, maar ze gebruiken het bijvoorbeeld ook om te appen en te chatten. 
Belangrijk is dat ouders hun kinderen opvoeden in het Limburgs, want zo wordt de taal weer doorgegeven 
aan een volgende generatie. Spreek vooral dialect met elkaar. Het is een verrijking om meer dan één taal te 
spreken.  
 
1987: Het brandweerkorps bestaat 50 jaar. 
 
In het archief van Heemkunde Vereniging Margraten staan kasten vol met boeken over vervlogen tijden. 
Tussen al deze boeken staat het jubileumboekje van het brandweerkorps van Margraten. Het korps vierde 
in 1987 hun 50-jarig bestaan en de korpsleden vonden het nodig om de geschiedenis van de afgelopen 
vijftig jaar vast te leggen in een jubileumboekje.  
In het boekje wordt uitgelegd hoe het korps tijdens die jaren in elkaar stak en welke mannen deel 
uitmaakten van het korps. Er worden heldenverhalen verteld over branden die bestreden zijn. Dat kan in de 
jaren dertig van de vorige eeuw niet makkelijk zijn geweest. Brand blussen kon in die jaren alleen nog maar 
met het water uit de poelen dat met emmers naar de brand werd gedragen. In het boekje worden dan ook 
een aantal branden beschreven die vreselijk mis zijn gegaan omdat er geen materiaal was om de branden 
te blussen. Zo wordt er vermeld dat in 1929 in Klein Welsden zelfs drie boerderijen geheel in vlammen zijn 
opgaan. Er is geen redden meer aan. Het duurde vaak ook heel lang voordat er hulp kwam. Als er een 
melding van brand was, moest eerst de koster worden gezocht die de brandklok moest luiden. Door het 
luiden van deze klok werden de mannen in het veld gewaarschuwd dat er brand was. Maar dan moesten 
deze mannen eerst nog uit het veld komen en uitzoeken waar de brand was alvorens zij konden helpen. 
Vaak werd dan eerst het vee en de huisraad veiliggesteld. Alhoewel, door de paniek werd geprobeerd de 
huisraad, het servies en de kerststal van oma te redden door deze uit het raam te gooien.  En voor zover 
het hierdoor niet al sneuvelde, werd het vaak vertrapt onder de hoeven van het vee dat in paniek over het 
erf liep.  
 
Dit alles veranderde toen de NV Waterleiding Mij in Zuid-Limburg een ondergrondse waterleiding liet 
aanleggen. Het gemeentebestuur gaf opdracht om 35 ondergrondse waterkranen aan te leggen. Deze 
waterkranen konden bij brand gebruikt worden om het water sneller op de plek des onheils te krijgen. 
Vanaf 1941 werd het ook makkelijker een brand te melden. Er waren vier verschillende telefoonnummers 
aangewezen om de meldingen te doen. Dit waren de telefoonnummers van de burgemeester, het 
gemeentehuis, de veldwachter en de brandweercommandant. Vanaf 1942 vond de alarmering dan plaats 
door een sirene op het dak van het gemeentehuis aan de Hoenderstraat.  
 
In 1931 werd de eerste slangenwagen aangeschaft. Deze slangenwagen kon 300 liter water per minuut 
pompen. De wagen werd bediend door toevallige helpers. Het brandweerkorps bestond nog niet. Het 
duurde na 1931 nog zes jaar en drie grote branden alvorens het korps werd opgericht. Een korps dat alleen 
uit vrijwilligers bestond. De aanleiding voor het oprichten van het brandweerkorps was de grote brand op 
10 februari 1937 bij de familie Lardenois aan de Sprinkstraat 70.  
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Diezelfde dag nog liet burgemeester Ronckers een oproep aanbrengen op de gemeentelijke 
aankondigingsborden met de volgende tekst:  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 5 mei 1937 werd de eerste vergadering van het brandweerkorps Margraten gehouden.  
 

zie ook krantenartikel op volgende pagina 

 
In de tweede helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstond uit dit brandweerkorps het 
zogenaamde BB Blok. De Bevolking Bescherming. Deze BB was gericht op rampenbestrijding.  
De Bevolking Bescherming werd per 1 januari 1987 opgeheven. Zij zouden worden opgevolgd door een 
nieuw te vormen organisatie van hulpverleners en rampenbestrijding waarvan de brandweer de kern zou 
gaan vormen.  

 
 

In het jubileumboekje is ook te zien dat de brandweer niet allen uitrukt voor branden.  

 
Het zal niet altijd makkelijk zijn geweest om brandweerman te zijn. Zo hielpen de mannen van de 
brandweer op 27 juni 1983 bij een ernstig ongeval in Reijmerstok waarbij de 19-jarige Sonja om het leven 
kwam. Dit moeten momenten zijn geweest waar iedere brandweerman zich afvraagt waarom hij of zij dit 
werk doet.  

 
Op vrijdag 16 oktober 1981 vond de officiële overdracht plaats van de nieuwe gebruiksklare 
brandweerauto. Het materiaal van de brandweer is in de jaren zeer zeker veranderd. Het brandweerkorps 
bleef zich ontwikkelen. Er waren ontwikkelingen voor het melden van de brand. Het landelijke 112 nummer 
werd in gebruik genomen. De brandweer was steeds sneller ter plekke en waren door het betere materiaal 
en de beter opgeleide brandweermannen en vrouwen, de brand sneller meester. Het korps van Margraten 
verhuisde in 1981 naar het nieuwe onderkomen aan de Holstraat. Daar is de brandweer nog steeds 
gevestigd. Inmiddels heeft ook dit onderkomen de nodige, grote ontwikkelingen doorgemaakt.  
Nog steeds blijft de brandweer van Margraten zich ontwikkelen om sneller en beter hulp te kunnen bieden.  
. 
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Krantenartikel van 13 mei 1937 over de oprichting van de vrijwillige brandweer in Margraten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto boven: uitrukken van de vrijwillige Brandweer Margraten op Nieuwjaarsdag, maandag 1 januari  1979.  
De brandweerwagen is een Land Rover van het type PM7, model 88 Metal Top. Enig speurwerk heeft het 
volgende opgeleverd: De Land Rover werd op 4 november 1976 op naam gesteld van de Gemeente 
Margraten. Het kenteken 56-60 NB staat nog steeds geregistreerd. Hij is op 24 augustus 2018 APK gekeurd 
en vervalt in augustus 2020. Hij staat - of rijdt dus nog steeds ergens rond! 
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Verslag activiteiten 
 
Lezing: de ‘LIMBURGSE HOOGSTAM- EN FRUITCULTUUR, boeiend én waardevol voor toekomst’ op  
14 oktober 2019 
 
In het Huis van de Burger in Margraten vond op 14 oktober jl. een mooie lezing plaats met als titel de 
‘LIMBURGSE HOOGSTAM- EN FRUITCULTUUR, boeiend én waardevol voor toekomst’.  
Deze lezing werd georganiseerd door de Heemkunde Vereniging Margraten, waarbij het thema hoogstam 
in al zijn schoonheid op een inspirerende en boeiende wijze uitgebreid voor het voetlicht werd gebracht 
door Jean Slijpen van het Pomologisch Genootschap Limburg en tevens schrijver van het recent 
uitgebrachte boekje ‘Relicten uit ons fruitverleden’. De Gemeente Eijsden-Margraten stelde de ruimte ter 
beschikking en verleende hand-en-spandiensten bij de voorbereiding en uitvoering van de lezing. Waarvoor 
nogmaals dank! 
 
Zo’n zeventig deelnemers - particulieren, afgevaardigden van bedrijven uit de regio Zuid-Limburg en van 
andere Heemkundeverenigingen - werden verwelkomd door Theo Brassé, de nieuwe voorzitter van de 
Heemkunde Vereniging Margraten. Daarna werd het woord gegeven aan Jean Slijpen die aan de hand van 
een Power Point-presentatie zijn verhaal startte en het publiek door de vier jaargetijden heen leidde en zo 
een beeld schetste van de pracht en het belang van de hoogstamboomgaarden en daarvan afgeleide 
producten in Zuid-Limburg.   
 
Hoogstamboomgaarden, en zeker wat daar nu nog van over is, worden vanwege de bloesempracht in het 
voorjaar ook wel de parels in het Limburgse landschap genoemd. Ook als al die bloesem zich gevormd heeft 
tot smakelijke kersen, pruimen, appels of peren, is zo’n boomgaard een lust voor het oog.  
Tijdens de lezing werd uitgebreid stilgestaan bij de boomgaard en een groot aantal onderwerpen die 
daarmee en met de Limburgse fruitcultuur verbonden zijn. Hoogstam Fruitbomen en Zuid-Limburg zijn 
immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Boomgaarden met hoogstamfruitbomen waren tot de jaren 
zestig beeldbepalend voor het Zuid-Limburgse landschap en niet in de laatste plaats in de fruitgemeente 
Eijsden-Margraten. De fruitbomen met een stam van circa 2 meter hoogte (vandaar hoogstam) leverden 
fruit, maar in de boomgaarden kon tevens vee onder de bomen grazen.  
Ook andere dieren genoten van de fruitweiden. Oorsprong van de fruitcultuur, functie van de boomgaard, 
achteruitgang van het hoogstam-areaal in de jaren 60, acties tot behoud, uitleg over de verschillende 
fruitsoorten, de oogst, het gebruik van het fruit enz. zijn zaken die tijdens deze presentatie aan de orde 
kwamen. Denk hierbij o.a. aan vlaaien bakken en stroop stoken, en dat alles hier en daar gelardeerd met 
fraaie beelden uit onze omgeving.  
 
Tijdens de pauze werden de deelnemers dan ook heel toepasselijk op fruitvlaai, gebakken door Talentino, 
getrakteerd. 
 
Ook het cultuur-historisch belang van ‘hoogstam’ kwam tijdens deze avond nadrukkelijk aan de orde. Voor 
een groot aantal deelnemers kwamen jeugdherinneringen weer tot leven. 
 
Na afloop waren er veel positieve reacties te horen zoals van een mevrouw die het als volgt 
verwoordde: ‘De avond van mijn leven, hier klopte gewoon alles, prachtige beelden, mooie muziek, 
plezierige uitleg, geweldige sfeer, lekkere traktatie in de pauze en perfect georganiseerd’. 
 
Het doel van de avond: ‘Een breed geïnteresseerd publiek informeren over het (historisch) belang van 
hoogstamboomgaarden in Limburg’, is dan ook zeker gerealiseerd.  
We kijken dan ook terug op een geslaagde avond! 
 
Op de volgende pagina’s een aantal sfeerfoto’s van maandag 14 oktober 2019. 
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Beste lezer, tot zover onze derde nieuwsbrief van 2019. Hopelijk hebt u het weer interessant gevonden om 
door ons weer een beetje “op de Huugte” te zijn gebracht.  

 
Hebt u suggesties of ideeën voor onze nieuwsbrief, laat het dan zeker horen. U kunt deze dan doorgeven 
via het bekende mailadres: info@heemkunde-margraten.nl   
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