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In onze vorige nieuwsbrief schreven wij dat er een nieuw jaar was aangebroken. Een blanco blad waarop
geschiedenis geschreven zou worden. Wij hadden nooit kunnen vermoeden dat de geschiedenis die wij nu
schrijven zo’n heftige geschiedenis zou zijn. Een geschiedenis met een zwart randje. Maar het is ook de
taak van de Heemkunde Vereniging Margraten om deze geschiedenis op te tekenen en te bewaren voor de
generaties die nog komen.
Ook in deze turbulente tijd zullen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van Heemkunde
Vereniging Margraten en de voortgang van onze werkgroepen. Ook zullen wij 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
In de nieuwsbrief van november 2019 zijn wij begonnen aan een reeks artikelen waarin wij u voorstellen
aan de bestuursleden van Heemkunde Vereniging Margraten. Wij vertellen u waarom zij lid geworden zijn
en welk doel zij voor ogen hebben voor Heemkunde Vereniging Margraten. In deze nieuwsbrief stellen wij
u voor aan Stefan Loo, onze secretaris. Deze functie vervult Stefan al snel na het toetreden tot de
vereniging in 2009. Vijf jaar lang vervulde Stefan zelfs 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.
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken en Stefan nogmaals hartelijk bedanken voor zijn inzet voor de
vereniging in deze vijf jaar. Een prestatie die zeker aandacht verdient. Dank je wel Stefan.
Stefan vertelt u zelf zijn verhaal.
“Al jaren wonen Selma en ik met veel plezier aan het
Burgemeester Ronckersplein. Onze woning hebben we in 2005
gekocht waarna we kelder tot en met de zolder in de jaren
daarna letterlijk en eigenhandig verbouwd hebben. En na deze
(ultieme) relatietest zijn we in 2008 getrouwd en kregen
daarna 2 zoons (Janiek en Tuur).
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Voor mijn huidige werk, als adviseur monumentenzorg bij de gemeente Maastricht, ben ik elke dag met
historie bezig. Bij mijn eerdere baan - bij architectenbureau SATIJNplus en later bij mijn eigen bedrijf
Bouwhistorie Loo - was dit echter niet anders, geschiedenis heeft dan ook altijd al mijn interesse gehad en
dan met name de gebouwde geschiedenis.
Via “Oet de Riestepot” kwam ik destijds achter het bestaan van de Heemkunde Vereniging Margraten, en
toen ik kort daarna een bezoek bracht aan de boekenverkoop in 2009 (bij de Appelgaard) heb ik mij gelijk
aangemeld als lid.
Mijn voornaamste reden om lid te worden was in het begin enigszins egoïstisch van aard. Door lid te
worden zou ik namelijk eenvoudig(er) toegang krijgen tot de vele foto’s en andere archiefstukken alwaar
de HVM over beschikt. Voor mijn toenmalige werk als bouwhistoricus - waarbij ik de bouwgeschiedenis van
panden onderzoek, analyseer en rapporteer - deed ik namelijk vaker een beroep op lokale heemkunde
verenigingen. Hier is namelijk veel lokale deskundigheid aanwezig over bepaalde plekken en gebouwen, en
zijn er vaak ook foto’s beschikbaar of te achterhalen die heel veel informatie bevatten i.h.k.v. een
bouwhistorisch onderzoek.
Nadat ik enkele maanden lid was werd ik door Frans Meijers (toenmalig voorzitter) benaderd met de vraag
of ik interesse zou hebben om de rol van secretaris in te gaan vullen. Dit leek mij een leuke uitdaging en
sindsdien vervul ik met veel plezier deze functie. Naast alle werkzaamheden die bij de functie van secretaris
horen ben ik ook werkzaam (geweest) aan diverse projecten. Zo heb ik onder andere intensief gewerkt aan
de projecten “Galling” en “Gevelstenen”, heb ik samen met de laatste bestuursleden van “De
Lentebloempjes” in 2014 het 50-jarig jubileum- en tevens afscheidsweekend georganiseerd, heb ik de
bevrijdingskaarten getekend (op aangeven van Jo Purnot) die in het boek “De bevrijding van EijsdenMargraten in 1944” zijn opgenomen, heb ik deel uitgemaakt van de actiegroep tot behoud van de
gemeentelijke monumenten, heb ik me ingezet voor het behoud van de bomen op het Burgemeester
Ronckersplein, en ben ik (nog steeds) actief aan het werk met de projecten “AEZEL”, “Bakhuizen” en
“straatnamen Klein en Groot Welsden”.
Naast al dit projectmatig werk probeer ik ook elk jaar (minimaal) 1 artikel te schrijven voor in ons jaarboek
“Op de Huugte”. En door het jaar heen worden korte artikelen, bijvoorbeeld ter aankondiging van een
activiteit, voor in “De Riestepot”, “De Etalage”, en voorheen ook “Markant” hoofdzakelijk door mij
verzorgd.
De toekomst van de HVM is op dit moment, vanwege alle corona perikelen, nogal lastig in te schatten. Niet
alleen liggen alle activiteiten volledig stil, maar het overgrote merendeel van onze leden behoort ook nog
eens tot de risicogroep. Dus allereerst hoop ik dat het met iedereen goed gaat en dat we met z’n allen
gezond mogen blijven. In de afgelopen jaren hebben we als bestuur in ieder geval wel steeds nadrukkelijker
gemerkt dat de HVM een vaste waarde binnen de gemeenschap is geworden, dat mensen ons weten te
vinden (voor info of museumspullen) en dat ons werk gewaardeerd wordt. Ook de activiteiten die jaarlijks
terugkeren, zoals fototentoonstelling, open dag, fotokalender en jaarboek (Op de Huugte) worden goed
bezocht, aangeschaft en gelezen. Ons als bestuur motiveert dat natuurlijk enorm en we gaan dan ook ons
uiterste best doen om dit in de (nabije) toekomst weer op te pakken en voort te zetten.
De toekomst van de HVM hangt verder voor een deel af van haar huisvesting, en wel hoelang we daar nog
gebruik van kunnen maken. De locatie waar we nu al bijna 9 jaar met heel veel plezier zitten staat namelijk
op de nominatie om binnen afzienbare tijd gesloopt te worden. Dit is echter juist dé plek geweest
waardoor de HVM kon uitgroeien en zich ontwikkelen tot de vereniging en waarde binnen de gemeenschap
die het nu is. We zijn natuurlijk hard aan het werk om een alternatieve huisvesting te vinden en met de
gemeente hiervoor ook al geruime tijd in onderhandeling, maar of dat gaat lukken is nog geenszins zeker of
‘in kannen en kruiken’. Uiteraard willen we heel graag verder met de vereniging en met onze nieuwe
voorzitter hebben we daar ook alle vertrouwen in”.
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Agenda en Activiteiten
In verband met de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot Corona zijn alle activiteiten van de
Heemkunde Vereniging Margraten tot nader order afgelast. De agenda van Heemkunde Vereniging
Margraten zal dan ook tot nader bericht leeg blijven. Er zullen geen activiteiten en vergaderingen
plaatsvinden. Zodra het veilig is om de activiteiten weer op te starten zullen wij u hiervan op de hoogte
brengen.
Nieuws
Heemkunde Vereniging Margraten kan niet zonder vrijwilligers. Leden die zich inzetten voor onze
vereniging, op alle mogelijke manieren. Een van deze leden is Huub Senden. Niet alleen Heemkunde
Vereniging Margaten maar ook de handbalvereniging, de Jeu de Boules-club en de redactie van Oet de
Riestepot kunnen rekenen op zijn tomeloze inzet. Huub Senden is al levenslang actief als vrijwilliger vanuit
zijn liefde voor sport, welzijn en cultuur.

Dit is gelukkig niet onopgemerkt gebleven en op vrijdag 24 april jl. werd hij op een hele bijzonder manier
geëerd voor al zijn vrijwilligerswerk. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om Huub te benoemen
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Van afstand verteld Huub ons hoe hij dit beleefd heeft:
“Ik ben op vrijdagochtend, 24 april 2020 om ca. 10.30 uur gebeld door burgemeester Akkermans. Ik was
nergens van op de hoogte en ook helemaal geen signalen gehad dat er “iets stond te gebeuren”. Zelfs
tijdens het gesprek viel het kwartje niet. Toen mijn echtgenote Miets het fototoestel tevoorschijn haalde
begon het een beetje te dagen. Mijn kop stond op dat moment naar heel wat anders, maar dat verderop.
Ik ben dan ook heel verrast, maar ook, zeker nu we al bijna een week verder zijn vind ik het heel tof dat mij
dit overkomt.
De voordracht is door mijn zus Leny gedaan en zij heeft steun gezocht én gevonden bij de
Handbalvereniging, Jeu de Boules Club, Heemkunde Vereniging Margraten, Stichting Heuvelland Handbal (6
handbalverenigingen uit het Heuvelland die vanaf 1999 jaarlijks een groot handbaltoernooi organiseren), de
redactie van Oet de Riestepot, het NHV (Ned. Handbal Verbond) en Lou Wijngaard, mijn maatje waar ik in
1974 de HV Margraten mee heb opgericht.
Na het telefoontje van de burgemeester en de felicitaties van mijn echtgenote Miets (die eindelijk van de
stress af was) kreeg ik mijn zus Leny op bezoek die me kwam feliciteren en kwam bijpraten hoe een en
ander gelopen was. En dan beginnen de telefoontjes, appjes, mailtjes, felicitatiekaarten, bloemstukken
binnen te komen. Dat het officiële gedeelte later zal plaatsvinden vind ik eigenlijk wel zo mooi. Nu heb ik tijd
om alles “in me op te nemen”. Daarbij was diezelfde dag de afscheidsdienst van buurtgenoot Jan Wiermans.
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Zijn afscheid was mooi, warm en intens, buiten onder de hoogstam fruitbomen in Euverem. Voor mij een
moment om alles even te relativeren en in perspectief te plaatsen.
Vandaag is het donderdag, dus al 6 dagen “na de dag” en nog steeds ontvang ik kaarten, mails, appjes en
bloemen. Ook tijdens het wandelen en fietsen word ik regelmatig gevraagd om even te stoppen om me te
feliciteren. Echt geweldig. Bijzonder vind ik wel dat mensen mij feliciteren of een kaartje sturen waarvan ik
niet zo gauw weet wie het zijn! Heel apart om te ervaren. En vriendschappen die om uiteenlopende redenen
verwaterd waren komen nu weer binnen handbereik!
De verscheidenheid van verenigingen en organisaties waar ik vrijwilligerswerk voor doe maakt het voor mij
heel aangenaam. Iedere vereniging heeft zijn/haar eigen identiteit, iets wat ik heel prettig vind”.
Heemkunde Vereniging Margraten is Huub dankbaar voor al zijn inzet en deze oorkonde is hem dan ook
van harte gegund. Vanaf deze plek willen wij hem nogmaals feliciteren en wij spreken de hoop uit dat wij
nog heel lang van zijn inzet gebruik mogen maken.
Huub, maak er na de coronatijd een spetterend feest van. Wij zullen je dan zeker ook persoonlijk komen
feliciteren.
Werkgroepen
Boekredactie
De voorbereidingen voor Op de Huugte 2020 zijn gestart en ook hier verwachten
wij dat het Coronavirus gevolgen zal hebben. Veel van onze verhalen worden
opgetekend naar aanleiding van interviews en veel informatie wordt opgezocht
in privé-archieven of in het archief van het RHCL in Maastricht.
Tot 1 juni a.s. kunnen wij deze activiteiten niet uitvoeren. Dat betekent dat er
een grote kans is dat verhalen niet op tijd klaar zijn voor de uitgifte in november
a.s. Wat dit voor de uitgave van Op de Huugte 2020 gaat betekenen, kunnen wij
nog niet voorzien maar wij houden u hier zeker van op de hoogte.
Toch proberen wij dit probleem positief te bekijken. Door het Coronavirus zitten
er veel mensen thuis en misschien dat deze mensen op zoek zijn naar een
bezigheid. Misschien dat ze altijd al een verhaal hebben willen schrijven. Hun ideeën en gedachten op
papier willen zetten.
Weet je iemand of ben je zelf iemand die dit al heel lang wil, dan is nu je kans. De boekredactie is elk jaar
weer op zoek naar enthousiaste schrijvers en denkt je dat dit wel iets is voor jou, aarzel dan niet om
contact op te nemen. Ook als je een idee of informatie hebt voor een verhaal, laat het de redactie weten.
Je kunt dat doen door een mail te sturen naar: redactie@heemkunde-margraten.nl
Werkgroep Museum
In het museum van de Heemkunde Vereniging Margraten in de Auw veiling aan de Rijksweg is er met heel
veel liefde een klaslokaal nagebouwd. Door vrijwilligers zijn er tafeltjes, stoelen, een schoolbord en zelfs
lesmateriaal bij elkaar verzameld. Zo kunnen de kinderen van nu zien hoe de klas van hun grootouders of
overgrootouders er uitzag. De kinderen van de basisschool worden in dit klasje ontvangen zodat zij zelf
kunnen beleven hoe het eraan toeging in de klas. Ze krijgen les van de juf en zien welke boeken de
kinderen gebruikten om hun sommen en taaloefeningen te maken.
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Er staan poppen met de kleding die de kinderen in vroegere tijd hebben
gedragen. Er wordt met hen geknutseld en buiten worden oude spelletjes
gespeeld. Ze mogen naar hartenlust de spulletjes gebruiken die er in die tijd
gebruikt werden. Ze beleven zelf hoe het er in die tijd aan toeging. Maar
hoe ging het er eigenlijk aan toe toen?
We vertellen het verhaal van kleine Mieke. Zij gaat in Margraten naar
school. Toen ze 4 jaar werd mocht ze voor de eerste keer naar school. Eerst
naar de kleuterschool maar nu is ze 6 jaar en mag ze naar de eerste klas. Ze
vindt het reuze spannend.
Mieke gaat samen met broertjes, zusjes en buurtkinderen te voet naar
school. Vader en moeder hebben geen tijd om haar te brengen omdat zij
beiden moeten werken. Mieke vindt het niet erg want het is erg gezellig als
ze naar school lopen. Het is ook veilig om alleen te gaan. Er zijn nog niet zoveel auto’s als nu.
Ze doen onderweg tikkertje en ze spelen samen nog even op de speelplaats voordat de bel gaat.
Als de bel gaat, gaan ze allemaal netjes in de rij staan. Ze weet precies waar ze moet gaan staan. Twee aan
twee lopen ze de school binnen. Voordat ze de klas binnen lopen hangt Mieke haar jas op aan de kapstok.
Ze legt haar lunchpakketje in een mandje achter in de klas. Dan trekt ze haar overschoenen aan die ervoor
zorgen dat het niet zo vies wordt in de klas. Iedereen in de klas heeft een vaste plek. Mieke zit gelukkig
naast haar vriendinnetje. Ze hebben ieder hun eigen tafeltje waar het blad van omhoog kan. Ze kunnen
daarin hun spullen netjes opruimen. De tafeltjes staan netjes in een rij achter elkaar. Er zitten alleen
meisjes in de klas. De jongens hebben een eigen school. In de kleuterschool zaten ze wel nog samen.
Mieke is blij dat ze van die vervelende jongens af is. Zij trokken haar steeds aan haar lange blonde vlechten
en dat vond ze niet zo fijn.

Mieke vindt het heel leuk om naar school te gaan. Aan de muur van de klas hangen grote prenten. Deze
prenten zijn wereldkaarten, geschiedeniskaarten en kaarten met dieren. De juf wijst alles aan op deze
kaarten. Er hangt ook een kaart met de letters die ze gaan leren. Voor in de klas is een groot bord waarop
de juf de letters met krijt schrijft. Die moeten ze dan netjes naschrijven in hun schriftje. Ze schrijven de
letters met hun potlood zodat ze kunnen gummen als ze een foutje hebben gemaakt.
Als ze de letters goed kennen, mogen ze met een kroontjespen gaan schrijven. Deze pen wordt in het
inktpotje gedoopt dat op de hoek van het tafeltje zit. Als ze te veel inkt heeft gepakt, moet ze de pen eerst
op een mooi roze vloeipapier deppen voordat ze kan gaan schrijven. Zo maakt ze geen vlekken op het
papier. Als Mieke klaar is met haar letters dan maakt ze de pen schoon op een zelfgemaakte inktlap.
Moeder heeft voor dit lapje een paar vierkante stukjes stof op elkaar genaaid en vastgezet met een knoop.
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De juf is best wel streng maar ook heel lief. De juf vindt het niet goed als ze door de klas lopen. En als ze
iets willen vragen, moeten ze hun vinger in de lucht steken. Het is niet netjes als je zomaar voor je beurt
praat of als iedereen door elkaar praat. Dat lange stilzitten is niet altijd even leuk. Daarom is het ook fijn dat
ze om 10 uur even een kwartiertje buiten mogen ravotten.
Mieke doet goed haar beste op school. Ze leert ook rekenen. Dat is niet zo makkelijk maar Mieke doet haar
best. Ze vindt leren best leuk. Vooral als ze een goed cijfer op haar rapport krijgt. In de hoek van de klas
staat een grote kast vol met boeken. Aan het einde van de ochtend mogen ze daar een boek uitzoeken en
zelf gaan lezen. Het is dan muisstil in de klas. De juf is heel tevreden over haar leerlingen.
Dan gaat de bel. Het is twaalf uur en Mieke heeft best
wel honger. Veel kinderen gaan ’s middags naar huis om
te eten maar Mieke met haar vriendinnetje blijven op
school. Ze gaat naar het overblijflokaal. Daar zitten ook
alle andere kinderen die niet naar huis kunnen. Mieke
gaat aan tafel zitten en eet haar boterhammen op die
haar moeder ’s morgens gesmeerd heeft. Ze heeft ook
wat melk en een appel mee. Iedereen luistert goed naar
de juf die voor in de klas zit.

Nadat ze de boterham opgegeten hebben en de tafels hebben opgeruimd, mogen ze buiten gaan spelen.
Het is best wel lang pauze, wel tot half twee. Mieke gaat met haar vriendinnetjes hinkelen. Op het
schoolplein zijn 10 vakjes getekend met krijt. Mieke springt op één been door de vakjes heen. Zo leert ze
ook tellen. Ze moet van vakje 1 langs alle nummertjes op rij naar het vakje met de 10 springen. Het is best
moeilijk om je evenwicht te houden. Dat heeft ze gelukkig bij de gymles geleerd. Ze hebben twee keer per
week gym. Ze leren dan touwklimmen, overgooien, koprol maken en nog veel meer leuke spelletjes. Mieke
vindt de gymles erg leuk. Ze heeft ook speciale schoenen en kleren voor deze les. Die zitten in een zakje dat
aan de kapstok hangt. Soms neemt ze dat zakje mee naar huis zodat moeder haar gymkleren kan wassen.
Ze vindt vooral de spelletjes met een bal heel leuk. De gymles is in een zaal die er speciaal voor is ongericht.
Er hangen ringen aan het plafond en er staan allerlei toestellen die ze kunnen gebruiken voor de les. Aan de
muur is een klimrek gemaakt.
Als ze geen zin meer hebben in het hinkelen gaan ze nog even touwtje springen. Ze mogen zelf ook iets
meenemen naar school om mee te spelen in de pauze. Mieke heeft met haar verjaardag kaatsballen
gekregen en van haar broertjes mag ze af en toe de knikkers lenen. Zo hebben ze altijd genoeg te doen in
de pauze. Mieke zit het liefst op het klimrek. Daar kan ze hele mooie kapriolen uithalen. Ze heeft ook vaak
haar elastiek bij zich. Elastieken noemen ze dat.
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Zij doet deze elastiek dan om haar enkels en haar vriendinnetje staat aan de andere kant. De andere
kinderen springen dan in allerlei figuren over het elastiek. Het is best wel een moeilijk spelletje maar Mieke
is er heel goed in.
Langs het schoolplein staan heel veel mooie grote bomen. In de herfst mogen ze helpen om de bladeren
van die bomen op te vegen. Ze maken dan hele grote hopen bladeren. Soms springen ze allemaal samen in
zo’n grote hoop bladeren. De bladeren vliegen dan alle kanten op. Ze moeten dan wel weer helpen om de
bladeren weer bij elkaar te vegen. Dat geeft niets. Ze hebben wel eerst heel veel lol gehad.
De pauze is veel te snel voorbij. Maar vandaag vindt Mieke het niet zo erg want vanmiddag heeft ze
handenarbeid. Daar is op school een aparte klas voor. Ze maakt een mooie tekening voor haar moeder en
vouwt een vogeltje van een vouwblaadje. Dan gaat ze verder met haar borduurwerkje. Ze maakt vandaag
een kussentje dat ze op haar bed kan leggen. Op dit kussen staat een mooie dame die met haar hondje gaat
wandelen. Ze heeft ook leren breien. Dat ging niet altijd goed. Ze moest een luier breien maar die werd
steeds breder. Gelukkig komt een meisje uit de zesde klas helpen. Tijdens het knutselen laat de juf mooie
muziek horen. In de klas staat een pick-up met Lp’s met kinderliedjes. Zacht zingen ze allemaal mee. De tijd
gaat vanmiddag heel snel voorbij. Veel sneller dan als ze aardrijkskunde of geschiedenis hebben. Aan de
muur hangt een grote klok en als die op 3 uur staat gaat de bel en is de school uit. Ze trekt snel haar
overschoenen uit en trekt haar jas aan. Ze mag niet rennen in de gang. Daar is de juf niet blij mee. Vandaag
is het een beetje feest. Haar vriendinnetje mag vandaag met haar mee om bij haar thuis te spelen. Moeder
heeft zeker een lekker kopje thee met een koekje klaarstaan voor de meisjes.

Update
Helaas hebben wij geen reacties ontvangen op onze vraag van wie de tekst was van een Carnavalsschlager
uit Margraten van 1946. Het liedje werd gezongen op de melodie van het Jamboree-lied en hoewel het lied
over riestevlaai gaat, is het bij ons niet bekend of ook dit lied, net als het alom bekende “dê vlaai is rieste”
door meister Sluijsmans geschreven is. Toch blijven wij erg nieuwsgierig waar dit lied vandaan komt, wie
het geschreven heeft en wie nog weet hoe het precies gezongen wordt. Misschien dat onze oproep een
tweede keer wel succes heeft.
We kregen wel reacties over de mensen die op de foto’s staan. Dat is natuurlijk ook fijn en wij hebben de
namen in ons archief genoteerd. Wij mogen deze namen in verband met de AVG helaas niet aan u bekend
maken.
Hebt u enig idee wie dit lied geschreven heeft, laat het dan zeker horen. U kunt alles doorgeven via het
bekende mailadres: info@heemkunde-margraten.nl en mocht u nog weten hoe het lied klinkt willen wij u
heel graag bellen zodat u het voor ons kunt zingen.
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Wie helpt.

In deze nieuwsbrief een oproep aan iedereen om elkaar te helpen in deze moeilijke tijd. Het is een tijd
waarin iedereen ontwricht is en waarin we merken dat we niet zonder elkaar kunnen. We hebben hulp
nodig en het is nodig om hulp aan te bieden. We kunnen het niet alleen. Er worden Facebookgroepen
opgericht en overal in Nederland schieten de initiatieven als paddenstoelen uit de grond. Het zijn de kleine
dingen die het grootste verschil maken. Let iets meer op je buren en bied hulp aan waar je kunt. Zo kun je
vragen of je misschien boodschappen voor ze kunt doen of het voortuintje even kunt bijharken. Misschien
kun je het raam waar ze de hele dag achter zitten eens lappen van buiten. Er zijn voorbeelden genoeg.
Bel eens iemand op om te vragen hoe het gaat en of ze nog hulp nodig hebben. Stuur af en toe eens een
kaartje of een bloemetje om te laten merken dat je aan ze denkt. En als je nog meer wil doen, kun je je
aansluiten bij een landelijk initiatief die je op het internet zeker kunt vinden. Er is genoeg te doen.
Maar wat als deze tijd achter ons ligt en het leven weer min of meer normaal zal zijn? Ook dan is uw hulp
nog nodig. Ook dan is het noodzakelijk dat we op elkaar letten en elkaar laten weten dat we elkaar zien.
In onze vorige nieuwsbrief vroegen wij u hulp voor de bewoners van de Lommer. Na deze onwerkelijke en
drukke coronatijd zal het personeel van de Lommer uw hulp zeker hard nodig hebben.
Zeker dan is het fijn dat het leven van de bewoners er weer zo normaal mogelijk uitziet en dat er tijd is om
een ommetje te maken of een gesprek aan te knopen. Dat is wat het leven voor deze bewoners mooi
maakt. Het personeel van de Lommer heeft de Heemkunde Vereniging Margraten dan ook benaderd om
een oproep te doen aan haar leden. Het zou fijn zijn als jullie er nu alvast over nadenken of u na deze
moeilijke tijd wat tijd over hebt om zo af en toe eens langs te gaan in de Lommer om samen met de
bewoners een kopje koffie te drinken en te vertellen over vroeger. Misschien samen foto’s kijken en
herinneringen ophalen. En als het lekker weer is, er met een paar man op uit te gaan om Margraten
opnieuw te ontdekken. Er is heel veel veranderd in Margraten dat de bewoners van de Lommer niet meer
hebben meegekregen. Het brengt niet alleen de bewoners vreugde maar het geeft ook uw eigen dag een
gouden randje.
Denkt u dat u na deze coronatijd kunt helpen, Laat het dan weten. Ook als u vragen hebt kunt u terecht bij
Hub Huijnen. U kunt hem mailen (h.huijnen@heemkunde-margraten.nl) of hem bellen: 043-4582588.

8

Wie weet meer over deze foto?

Wie weet meer over deze foto? Wie is deze jongeman? Waarom stond deze jongeman daar? Waarom was
hij zo gekleed? Wat kan hij ons vertellen over de tijd waarin deze foto genomen is? Wij zijn heel
nieuwsgierig wat deze foto ons nog meer te vertellen heeft. Weet u hier meer over, neem dan contact op
met de boekredactie van Heemkunde Vereniging Margraten. Bel met Yolanda Loo (0622414919) of mail:
redactie@heemkunde-margraten.nl
Beste lezer, tot zover onze tweede nieuwsbrief van 2020. Hopelijk hebt u het weer interessant gevonden
om door ons weer een beetje “op de Huugte” te zijn gebracht.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Heemkunde Vereniging Margraten hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het kader
hiervan werd door het bestuur van de Heemkunde Vereniging Margraten een privacyverklaring opgesteld, en vastgesteld in zijn
vergadering van 26 juni 2018. Dit document is na te lezen op onze website, zie: https://heemkunde-margraten.nl/aboutus/privacy-policy/ Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons
op!
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