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Beste lezer, 
 

Voor u ligt onze 5
e

 nieuwsbrief, de 2
e

 van 2013. 

 

Bestuur. 

Nadat wij in de vorige nieuwsbrief bekend maakten dat Suzanne Schijns-Fleuren ons als 

bestuurslid had verlaten, moeten wij u nu mededelen dat ook ons bestuurslid Frans 

Metsemakers, als gevolg van drukke werkzaamheden het bestuur, en de vereniging  zal 

verlaten.  
 

Ook Frans is een van degenen die vanaf de oprichting bij het bestuur was. Ook hem willen 

we hartelijk bedanken voor zijn inzet voor onze vereniging. 
 

Door deze twee afmeldingen is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden. Tijdens de 

ledenvergadering van donderdag 11 april a.s. hopen we dat enkele mensen zich zullen 

aanmelden als bestuurslid. 

 

Excursies.  

De excursie naar de kerk van Houthem is, zoals bekend, gepland voor zaterdag 25 mei. 

Tijdens de ledenvergadering, op donderdag 11 april, kunnen de leden zich hiervoor 

opgeven. Niet leden kunnen zich via onderstaand mail adres opgeven. Verdere 

mededelingen volgen.  

 

De excursie naar de kerken van Margraten en Wijlre, voor een rondleiding langs de 

kerkramen moeten we helaas uitstellen. Wordt waarschijnlijk september of oktober. 

 

Open dag. 

Op zondag 7 april is weer de jaarlijkse open dag van onze vereniging. Tussen 13.00 en 17.00 

uur kunnen belangstellenden ons bezoeken in ons verenigingsgebouw aan de Rijksweg. Op 

die dag zal er in het museum gewerkt worden aan het opknappen van oude spullen. Tevens 

is er om 13.30 en om 15.00 uur een lezing door dhr. Frank Janssen over de oude trambaan 

die door Margraten liep. Bij goed weer kan er een wandeling van ongeveer 5 km worden 

gelopen langs wegkruisen. Uiteraard kan men ook in het archief snuffelen en onze 

uitgebreide verzameling bidprentjes bekijken. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon 

binnenlopen om weer eens “euver vreuger te kalle” en uw verhalen met ons te delen. 

Graag tot zondag 7 april a.s. 

 



 

Wie helpt. 

Na de oproep in de vorige nieuwsbrief of er mensen zijn om kadastrale gegevens van 

Margraten in te voeren in een database hebben zich enkele personen gemeld om hier aan 

mee te werken. Momenteel zijn er elf mensen met deze klus bezig. Als er nog mensen zijn 

om hieraan mee te werken kan dit altijd. Ook hier geldt  ”vele handen maken licht werk”.  
 

Ook voor het uitpluizen van de Riestepot heeft zich iemand gemeld. Dit werk bestaat 

echter niet meer uit het uitpluizen van de Riestepot maar we willen ze allemaal scannen. 

Hierdoor kunnen ze niet verloren gaan, en met een zoekprogramma is het mogelijk om in 

een jaargang op een bepaald woord of naam te zoeken waardoor alles eenvoudig te vinden 

is. Ook hier maken vele handen licht werk.  
 

“Handige” mensen kunnen zich, zoals bekend, op de eerste zaterdag van de maand om 

10.00 uur melden in ons verenigingslokaal om daar te helpen met klussen in het museum. 

 

Wie staat er op de foto. 

 

 

 

De foto is van 15 maart 1934 als de familie Roijen-Sluysmans van Banholt naar Margraten 

verhuisd. Op die dag was het nog een kale boel op de velden. De boeren hadden echter wel 

al geploegd. Waarschijnlijk dus geen vorst meer in de grond.  Weet u wie er op de foto 

staat, geef het dan door middels ons e-mailadres (laatste pagina). Bij voorbaat dank. 

 



 

Mededeling. 

Zoals ook in de voorgaande jaren vergoed de Rabobank de kosten van het Rabobank 

verenigingspakket. De sponsoravond van de Rabobank voor de verenigingen zal dit jaar 

plaatsvinden in Nuth. 

 

Activiteiten. 
 

Dinsdag   26 maart  14.00 u. inloopmiddag 

 

Zaterdag   6 april  10.00 u. klussen museum 

 

Zondag   7 april  13.00 u. open dag 
 

Maandag   8 april  19.00 u. inloopavond 

 

Donderdag   11 april  19.30 u. ledenvergadering  
(café ’t Flaterke, Sprinkstraat Margraten) 

 

Dinsdag   23 april  14.00 u. inloopmiddag 

 

Ons verenigingslokaal. Is gelegen aan de Rijksweg 68 (naast feestzaal het Kroontje). 

Parkeren kunt u op het terrein achter het grote hek. 

 
Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief van maart 2013. Hopelijk hebt U het interessant 

gevonden om door ons weer “op de Huugte” te zijn gebracht.  
 
 

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt U dit doorgeven via 

info@heemkunde-margraten.nl  

 
 

Ook informatie over de foto, andere informatie en/of vragen kunt U via dit e-mail adres 

doorgeven. 

 

Voor meer informatie over onze vereniging kunt u kijken op onze website 

www.heemkunde-margraten.nl 

 

 

Wij wensen u fijne Paasdagen en graag tot ziens. 

 

Margraten, 
 

29 maart 2013 


