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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer 7, inmiddels de 4e van 2013.

Cadeau.
Ook dit jaar werden wij, als Heemkunde Vereniging door pastoor Janssen verrast met de
fraai ingebonden jaargang van de Riestepot 2012. Waarvoor onze hartelijke dank.

Wie helpt!
Deze keer geen oproep om mensen die willen helpen scannen of invoeren van gegevens,
maar een heel andere aard van oproep. In ons film archief ontbreken sinds kort twee dvd’s.
Het gaat om dvd nr. 42; straten van Margraten, Termaar en Groot Welsden en DVD nr. 44;
buurtfeesten van buurtvereniging De Hoven. Informatie en/of terugbezorgen kan bij Frans
Meijers.
Ook de redactie van Op de Huugte heeft een vraag: zijn er misschien mensen die ons in de
toekomst willen helpen met het samenstellen van ons jaarboek Op de Huugte. Dit kan door
het schrijven van een artikel voor in het boek, het interviewen van personen of het
aanleveren van een verhaal of idee dat dan door ons kan worden uitgewerkt. Als u ideeën
heeft, laat ze ons horen. De redactie bestaat uit slechts vijf personen en elke hulp is dan
ook welkom. Dus ook nieuwe redactieleden.

Activiteiten.
Onze vereniging is met het gemeente bestuur in overleg om bij de realisatie van het
Amerikaplein een tastbare herinnering aan te brengen over het (recente) verleden van
enkele gebouwen op deze plaats. Denk hierbij aan de slagerij, de garage e.a.
Ook zijn wij met de gemeente en het voormalige IVN in overleg om bij “de Galling” in
Termaar een informatiebord te plaatsen met tekst en uitleg over wat hier in het verleden
is gebeurd.
In een volgende nieuwsbrief zal hier meer over bekend worden gemaakt.

Wie staat er op de foto.

Deze keer een foto van een wielerzesdaagse (!) in feestzaal De Kroon. Onze vragen zijn:
Wie weet de ontbrekende namen van de personen op de foto, wie organiseerde dit
evenement, wat was de aanleiding en wanneer vond dit evenement plaats ?
Enkele namen welke al bekend zijn:
Bovenste rij: Nico Gilissen / Henk Pinckaers / Rob Didden / Jean Wouters / Hans Faarts en
Sjef Peerboom.
Onderste rij: Peter Brouwers / Jeroen Boon (?) / Hub Janssen / Peter Didden.
Wij vernemen graag de ontbrekende namen en informatie.

Excursie.
Kort verslag - Excursie Houthem door Stefan Loo.
Met een select gezelschap werd op een prachtige zaterdagochtend (25 mei j.l.) vertrokken
naar het land van Valkenburg voor de excursie naar ‘het heiligdom van St. Gerlach’. Het
betreft hier de parochie- en pelgrimskerk van Houthem, gelegen naast het welbekende
hotel van Camiel Oostwegel (chateau St. Gerlach).

Deze kerk van Houthem werd toegewijd aan de Heilige Gerlachus en in 1720 gebouwd,
bovenop zijn graf. In het verleden maakte deze bovendien een onderdeel uit van het,
inmiddels opgeheven, Norbertinessenklooster.
Voorafgaande aan de daadwerkelijke rondleiding werd de groep getrakteerd op een
uitgebreid en zeer bevlogen verhaal van dhr. Bergsteyn, voormalig inwoner van Houthem
en inmiddels al jaren wonende in Termaar. In dit verhaal werd met name het ontstaan van
Houthem en haar omgeving uit de doeken gedaan.
Hierna was het tijd om de kerk, onder leiding van een gids te gaan bezichtigen. Begonnen
werd met het tonen van een video waarin het verhaal over Gerlachus, het ontstaan en
verdere ontwikkeling van de kerk werd verteld. Daarna was het dan toch echt tijd om het
prachtige interieur van de kerk te gaan bekijken. Dit interieur is zo bijzonder doordat deze
geheel in een barokke bouwstijl werd uitgevoerd maar vooral vanwege het feit dat deze,
als enige in Nederland, zo met fresco’s verfraaid werd.
Deze fresco’s (lees: muurschilderingen) zijn zo bijzonder omdat de schildering hierbij
aangebracht wordt in de natte stuclaag.

De rondleiding ging verder met het bekijken van de kerkschatten in de schatkamer en
eindigde in de dagkapel alwaar ook een bijzondere muurafwerking te bewonderen was.
De hier gemaakte voorstelling is namelijk minutieus opgebouwd met mozaïek steentjes.
Al met al kan gezegd worden dat het een bijzondere en geslaagde excursie was.
Onze dank gaat dan ook uit naar dhr. Bergsteyn voor het (mede) organiseren van deze
excursie.

Mededelingen.
Zaterdag 6 juli

10.00 u.

Klussen in museum

Iedereen die een beetje handig is, is van harte welkom om enkele uurtjes te helpen

Maandag 8 juli

19.00 u.

Inloopavond en film stoomtram Maastricht-Vaals

Maandag 12 augustus

19.00 u.

Inloopavond en film overdracht Banier aan Schutterij
St. Sebastianus van Margraten

Andere belangrijke datums.
Donderdag 10 oktober

Ledenverzameling

Zaterdag 2 november

presentatie Op de Huugte 2013 & kalender 2014

Zondag 3 november

boek en kalender verkoop

ADRES VERENIGINGSGEBOUW: Aw veiling, Rijksweg 68 - Margraten

Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief van juli.
Hopelijk hebt U het interessant gevonden om door ons weer een beetje “op de Huugte”
te zijn gebracht.
Ideeën en suggesties kunt u doorgeven via het inmiddels 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

Fijne vakantie gewenst en tot ziens

