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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer 6, de 3e van 2013.

Bestuur.
Nadat wij u in de twee voorgaande nieuwsbrieven moesten mededelen dat er een
bestuurslid van onze vereniging was gestopt kunnen wij nu meedelen dat wij er een
nieuw bestuurslid bij hebben.
Tijdens de ledenverzameling van 11 april j.l. heeft dhr. Willy Willems uit Termaar
aangegeven eens een bestuursvergadering te willen bijwonen.
Tijdens deze bestuursvergadering heeft dhr. Willems besloten dat, indien er bij de
ledenvergadering van september geen tegenstemmers zijn, hij graag als bestuurslid
wil toetreden.

Excursie.
Op zaterdag 25 mei a.s. wordt u in de gelegenheid gesteld om een bezoek te brengen aan
‘het heiligdom van St. Gerlach’.
Het betreft hier de parochie- en pelgrimskerk van Houthem, die toegewijd is aan de Heilige
Gerlachus en een onderdeel heeft uitgemaakt van het voormalige Norbertinessen klooster.
Deze kerk van Houthem is zeer bijzonder aangezien dit het enige kerkgebouw in Nederland
is welke zo met fresco's verfraaid is en dat geheel in een barokstijl gebouwd werd.
Voor eenieder die gebruik wil maken van deze gelegenheid:
-

Maximaal aantal deelnemers is 30 personen (leden hebben hierbij voorrang)
Vertrek richting Houthem om 10.00 u vanaf Gemeenschapshuis ‘Oos Heim’
Vanaf hier zal per auto vertrokken worden, zoveel mogelijk carpoolen a.u.b.
Bijdrage € 1,50 per persoon
Einde excursie ca. 12.30 uur, aansluitend vertrek richting Margraten
Aanmelden bij Stefan Loo per e-mail: s.loo@heemkunde-margraten.nl

Wie staat er op de foto.
Eerst even terugkomen op de foto van nieuwsbrief no. 5. Deze foto was volgens een
familielid van de familie Roijen van de verhuizing van zijn voorouders van Banholt naar
Margraten in 1934.
In het boek ''Oude foto's uit negen dorpen'', uitgegeven door de heemkundevereniging
St. Geertruid in 1989, staat precies dezelfde foto.
Hierbij staat echter vermeld dat dit de verhuizing betreft van de familie Duijzings uit de
Roosenhof te Bruisterbosch naar hoeve de Schans te Eijsden.
De foto is genomen op ''de Knuvelkes'' tussen St. Geertruid en Moelingen en dateert uit
maart 1939. In het boek ''Oude foto's uit negen dorpen'', eveneens uitgegeven door de
heemkundevereniging St. Geertruid in 1997, staan foto's van de verhuizing van de familie
Roijen vanuit Banholt naar de Pastoor Brouwersstraat in Margraten. De foto van die stoet is
gemaakt op de Bredeweg van Banholt naar Reijmerstok. Deze verhuizing vond plaats op 16
maart 1935, althans volgens de informatie in voornoemd boek.
Wie kan ons verder helpen met dit probleem?
Dan nu de foto van deze nieuwsbrief.
Wie kan ons helpen aan de ontbrekende namen, en wie weet eventueel meer over deze
foto?

Op de foto staand van links naar rechts: . . . Theelen uit Banholt, Pieter Schreurs, Pierre
Meertens, Pierre Deckers, ???????? , . . . van Loo uit Terlinden, Pierre Croonen uit
Reijmerstok en Lei Geusebrouwers uit Slenaken.
Voorste rij liggend/zittend van links naar rechts: ???????? , Geel Spronck uit Cadier en Keer
en Giel Brouwers uit Cadier en Keer.

Schoolkinderen op bezoek bij de Heemkunde Vereniging Margraten.
Op donderdag 16 mei j.l. hebben de kinderen van groep 1 en 2 van basisschool Maurice
Rose een bezoek gebracht aan ons museum.
Hierbij het verslag uit De Limburger/Limburgs Dagblad van vrijdag 17 mei j.l.

Open dag.
De open dag op zondag 7 maart was een groot succes. Ook dit jaar hebben weer veel
belangstellenden de weg naar ons verenigingsgebouw aan de rijksweg weten te vinden.
In het museum, bij de bidprentjes, in het archief en bij de oude foto’s, overal waren
mensen aan het kijken.
Maar de meeste aandacht ging uit naar Frank Janssen met zijn lezing en foto’s over de oude
trambaan. Er was afgesproken dat hij tweemaal een presentatie zou geven, echter door de
grote toeloop heeft hij dit drie keer moeten doen. En ook toen waren er nog mensen die er
helaas niet meer bij konden. Een geweldig succes dus, waaruit blijkt dat de oude trambaan
de mensen nog erg aanspreekt.

Wie helpt.
Nog steeds zijn wij op zoek naar mensen die willen helpen met het digitaliseren van de
PKL’S en met het scannen van oude Riestepotten. Het is geen werk waar een tijdslimiet
aan is verbonden, maar waar een ieder die een beetje met een pc overweg kan, kan
meewerken. Vraag gerust om uitleg, en daarna kunt u beslissen of u wilt helpen.
U kunt ook bellen met Sjef Hertog (043 458 1688) of Frans Meijers (043 458 2286)

Mededeling.
Dinsdag 28 mei

14.00uur inloopmiddag

Woensdag 5 juni

19.00uur inloopavond

Dinsdag 25 juni

14.00uur inloopmiddag

Activiteiten.
Zaterdag 25 mei

10.00uur vertrek excursie Houthem (Oos Heim)

Zaterdag 1 juni

10.00uur werkgroep museum.

Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief nr. 6. Hopelijk hebt U het interessant gevonden om
door ons weer een beetje “op de Huugte” te zijn gebracht.
Ideeën en suggesties kunt u altijd doorgeven via het bekende mailadres;
info@heemkunde-margraten.nl
Ook informatie over de foto’s of andere informatie of vragen kunt U via dit adres
doorgeven. Voor meer informatie over onze vereniging kunt u kijken op onze site;
www.heemkunde-margraten.nl

