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Beste lezer, 

 

Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer 8, de 5
e

 van 2013.  
 
 

Cadeau. 

Tijdens de open dag op maandag 8 juli  j.l. werden wij door de heer H. Frijns uit Houthem 

verrast met een mooi cadeau. Hij kwam ons het herdersschopje van pastoor Terpoorten 

overhandigen. Het herderschopje is jaren geleden bij toeval in bezit gekomen van Dhr. 

Frijns. Pastoor Terpoorten was van 1948 tot 1958 pastoor in Margraten, waarna hij met 

emeritaat ging in Heerlen. Wij zijn heel blij met deze nieuwe aanwinst en nogmaals dank 

aan de heer Frijns. 

 
 

 
 

Overhandiging herdersschopje door de heer Frijns aan onze voorzitter Frans Meijers 

 
 



 

Foto & Film Tentoonstelling in Scheulder. 

Op zondagmiddag  29 september organiseert de Heemkunde Vereniging Margraten in het 

Gemeenschapshuis van Scheulder een foto/film tentoonstelling. Er zullen niet alleen een 

groot aantal foto’s van Scheulder worden gepresenteerd, ook zal er een film te zien zijn van 

en over Scheulder én zijn bewoners. Uit welk jaar deze film precies is, is niet bekend, maar 

in ieder geval uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Voor belangstellenden is ook de kerk van 

Scheulder, inclusief de toren, te bezichtigen. Deze middag begint om 13.00 uur en zal rond 

17.00 uur worden beëindigd.  
  

 

Wie staat er op de foto. 

Nu een foto uit 1954 van een klas van de meisjesschool aan de Rijksweg. Wie herkent 

zichzelf, of misschien wel zijn moeder of oma hierop? 
 

Namen die bekend zijn; Elly Blom, Mia Senden, Alice Meertens, Els Brouwers, Paula Souren 

(Scheulder) en Mia Vaessens. 

 

Reacties en namen kunt u sturen naar; info@heemkunde-margraten.nl 

 

 

 

 

 



 

Foto vorige nieuwsbrief. 

Deze was gemaakt tijdens een wielerzesdaagse in feestzaal De Kroon. Hierop zijn veel 

reacties gekomen waardoor we alle namen hebben kunnen achterhalen.  

Iedereen die heeft gereageerd van harte bedankt. 
 

 
 

Achterste rij van links naar rechts: Fon Duijzings, Nico Gilissen, Peter Kuppens, Henk 

Pinckaers, Rob Didden, Jan Janssen, Jean Wouters, Ger Frambach, Hans Faarts, Kathy van 

Oostenhagen, Sjef Peerboom, John Kusters, Ruud Kreuwels en Sjef Douven. 
 

Voorste rij: Peter Brouwers, Jeroen van der Boon, Wim de Geus (zg), Harrie Brands, Martin 

Kruijen, Ton Harbers, Harrie Beckers, Huub Janssen, Peter Didden, Sjef Tossings en de 

mecanicien van de fietsen (onbekend).  

 

Archiefnieuws. 
Het archief van onze vereniging wordt beheerd door Suzanne Schijns-Fleuren, in 

samenwerking met ons nieuw bestuurslid Willy Willems. 
 

Willy Willems zal met name het boekenarchief onder zijn hoede nemen, maar helpt ook 

met het personen- en krantenarchief. 

 

De krantenartikelen betreffende de eerste helft van 2013 zijn geknipt, geplakt en  

geordend op datum. Dit heeft weer een mooie nieuwe klapper opgeleverd welke is in te 

zien en te lezen in onze verenigingsruimte. 
 

Verder is ons personenarchief bijna een ‘ordner dik’ aangegroeid. Dit geldt overigens ook 

voor het stratenarchief. 

 

 



 
Bij de boeken is de belangrijkste aanwinst De Margraten Boys van Peter Schrijvers. Dit 

boek kwam uit in 2012 en vertelt over hoe Margraten weigerde de Amerikaanse bevrijders 

te vergeten. 
 

Kijk ook eens op de inventarislijst op onze website. O.a. bij nummer 27; Personenarchief,  

nummer 33; Verenigingsarchief en onder nummer 34; Bedrijven in Margraten.  

 

Altijd op zoek.  

Onze vereniging is altijd op zoek naar gegevens over onze gemeenschap. Heeft u iets 

interessants, bijvoorbeeld oude krantenartikelen, gegevens over (niet meer) bestaande 

bedrijven, jubileumuitgaven van verenigingen enz., denk dan aan ons, de Heemkunde 

Vereniging Margraten. Wij zijn er blij mee en ons archief wordt er zeker ‘rijker’ door! 
 

U kunt hiervoor contact opnemen met Willy Willems, e-mail : willy-willems@home.nl 

 

Wie helpt. 

De redactie van Op de Huugte zoekt mensen die hen willen helpen met het samenstellen 

van het jaarboek. Dit kan door het schrijven van een stukje, het interviewen van personen 

of het aanleveren van een verhaal of idee dat dan door de redactie wordt uitgewerkt. Als u 

ideeën heeft, laat ze ons horen. Ook eenmalig iets aanleveren is uiteraard mogelijk.  

 

Dan is er ook nog een technische vraag. Wie heeft er verstand van verwarming!  

Dit om in ons verenigingsgebouw eens te komen kijken hoe we hier op de gasrekening 

kunnen gaan besparen. Dit kan door het aanpassen van de huidige luchtverwarming, het 

plaatsen van een watergevulde verwarming of te kijken of een elektrische verwarming 

mogelijk is. Weet u iemand of kunt u zelf ons hierbij helpen, bel dan even met Frans 

Meijers, 043 4582286.  

 

Mededelingen & Activiteiten. 

Zaterdag 2 september   10.00 u.  klussen museum 

Maandag 9 september   19.00 u. Inloopavond 

Zaterdag 5 oktober   10.00 u.  klussen museum 

Donderdag 10 oktober   19.30 u. ledenverzameling 

Maandag 14 oktober   19.00 u. inloopavond 

 

Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief van augustus/september. Hopelijk hebt U het 

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

Ideeën, suggesties, vragen én informatie over de foto kunt u doorgeven via het bekende  

e-mailadres; info@heemkunde-margraten.nl  

 

Voor meer informatie over onze vereniging kunt u kijken op onze site; 

www.heemkunde-margraten.nl 

 

veel leesplezier en tot ziens 


