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Er zijn alweer drie maanden verstreken sinds onze laatste nieuwsbrief. We hebben genoten, en genieten
nog van een prachtige zomer. Zelfs corona hebben we een tijdje kunnen vergeten. Hopelijk blijft dat ook zo
in het komende najaar en winter. Laten we in ieder geval hopen dat het niet weer zo zal worden als de
afgelopen jaren.
Activiteiten
Jubileum Heemkunde Vereniging Margraten
Op 15 maart 2022 was het de dag dat onze vereniging 15 jaar geleden werd opgericht.
Het behalen van deze mijlpaal hebben wij niet zomaar voorbij laten gaan.
Op zaterdag 23 juli jl. hebben wij het vijftienjarig bestaan van onze vereniging gevierd met een groot feest
in en rondom de loods van Alex Frints in Groot Welsden. Of het kwam door het prachtige weer of door de
geur van de heerlijke versgebakken pruimenvlaai, iedereen had het naar zijn zin. Het was een
drukbezochte middag en avond. Naast gezelligheid door de livemuziek van de Sappige Boys uit Sibbe en de
films “van vreuger”, was er genoeg te eten en te drinken. Door “bekker” Leo Deckers uit Margraten werd
er op traditionele wijze vlaai gebakken in een bakoven en frituur Dito zorgde voor een gevulde maag met
overheerlijke friet. Zelfs de kleinsten hadden het gezellig op het springkussen. Er was een speurtocht
verzorgd rondom het feestterrein. Deze wandeling werd verzorgd door Jo Lardenoije. Tegelijkertijd met
ons jubileum hield de Jonkheid Groot & Klein Welsden een reünie voor (oud)inwoners van Groot Welsden
en Klein Welsden. Ze zagen oude bekenden weer en er werden verhalen uitgewisseld bij de foto’s van de
fototentoonstelling die er door Heemkunde Vereniging Margraten voor de Jonkheid Groot & Klein Welsden
was georganiseerd. We kunnen zeker terugkijken op een zeer geslaagd feest voor ons vijftienjarig bestaan.
Het voelde aan als een ouderwets gezellig weidefeest. Net zoals we gehoopt hadden.

Bekker Leon Deckers
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de Sappige Boys uit Sibbe

De fototentoonstelling
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Het museum kon ook rekenen op een grote belangstelling.

Het bleef tot laat gezellig
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Wie helpt:
Verzoek 1: Werken aan ons verenigingsgebouw.
Ook al is het nog niet bekend hoelang wij nog gebruik kunnen maken van ons verenigingsgebouw, het
gebouw heeft op z’n tijd toch een goede poetsbeurt en onderhoud nodig. Wij hebben twee data gepland
om dit klusje te klaren en wij vragen hulp.
Op zaterdag 3 september en woensdag 14 september a.s. willen wij het lokaal een grote poetsbeurt geven.
Zowel binnen als buiten. Wij willen de kozijnen van binnen en buiten van een nieuwe verflaag voorzien.
We hebben de werkzaamheden gepland van 9 uur tot 13 uur.
Zijn er dames en heren die op beide of op een van de dagen wil helpen? En de handen flink uit de mouwen
willen steken? Jullie zijn van harte welkom. Als dankjewel zullen wij zorgen voor koffie en een lekker stukje
vlaai.
Omdat er voor materiaal gezorgd moet worden, willen wij graag weten wie er komt. Kunnen jullie dat laten
weten aan Jo van Havere (j.van.havere@xs4all.nl) of Frans Meijers (frans.meijers@home.nl) of door een
mail te sturen naar info@heemkunde-margraten.nl
Verzoek 2: Wie weet de namen bij deze foto.
De onderstaande foto werd in de papiercontainer gevonden bij het verzamelen van oud papier door de
handbalclub. Waar deze foto vandaan komt en of deze vijf dames iets met Margraten te maken hebben, is
absoluut niet bekend. Maar we zijn er wel nieuwsgierig naar. Wie weet wie deze dames op de foto zijn of
heeft meer informatie over de foto. Wie weet eventueel waar deze foto gemaakt is en voor welke
gelegenheid. Op de achterkant van de foto staat een stempel van Fotopersbureau Het Zuiden Maastricht.
Ook staat er een notitie in potlood: 1891-11. Dit zal gezien de kleding die de dames dragen, waarschijnlijk
niet november 1891 zijn.
Hebt u informatie dan kunt u deze doorgeven bij Frans Meijers (frans.meijers@home.nl) of bij de
boekredactie Heemkunde Vereniging Margraten (redactie@heemkunde-margraten.nl)
Wie weet, misschien kunnen we de foto terugbrengen of zit er een mooi verhaal achter deze dames.
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Verzoek 3: Wij kregen van Huub Senden een vraag.
Hij is op zoek naar foto’s en informatie over de speeltuin van Walem.
De speeltuin en restaurant waren destijds eigendom van Anna Linckens. Zij was de enige zus van de
grootmoeder van Huub. Hij zou heel blij zijn met meer informatie.

Limburger Koerier 13 augustus 1942

Advertentie uit De Nieuwe Limburger van 13 mei 1959
Hebt u informatie of foto’s voor hem, dan kunt u die sturen naar huub.senden@hccnet.nl of naar de
boekredactie (redactie@heemkunde-margraten.nl)
Update
In onze vorige nieuwsbrief vroegen wij u gereedschap voor onze werkgroep van het museum.
Wij vroegen onder andere elektrisch gereedschap dat u niet meer gebruikt. Aan deze oproep is behoorlijk
gehoor gegeven. Zo hebben zij een boormachine, slijpsteen, verfföhn en een haakse slijper mogen
ontvangen. Voor de gulle gevers van deze producten een hele hartelijke dankjewel.
Maar als u bij het opruimen van de kelder, garage of schuur nog gereedschap tegenkomt dat u niet meer
gebruikt, dan kunt u dat nog altijd kwijt bij onze werkgroep museum. Op dit moment zijn we op zoek naar
zowel elektrisch- als handgereedschap. Let u er wel op dat het gereedschap nog bruikbaar is?
Hebt u nog gereedschap voor ons? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail
naar info@heemkunde-margraten.nl. U kunt uw gereedschap ook zelf afgegeven tijdens de inloopochtend.
Deze is elke eerste zaterdag van de maand. Tussen tien en twaalf zijn de vrijwilligers van de werkgroep
bezig in ons verenigingslokaal. U kunt dan zelf komen kijken waar de werkgroep mee bezig is en wie weet,
misschien vindt u het wel interessant om mee te doen.
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De slacht op de boerderij.
Sinds kort zijn we in het bezit van boekje De slacht op de boerderij, het verwerken en bewaren van vlees.
Dit boekje is een uitgave van de R.K. Boerinnenbond van de L.L.T.B. Landbouwhuis Roermond.
Als eerste staat een wijsheid vermeld die bij alle werkzaamheden van toepassing is.
Denk aleer gij doende zijt
en doende denk dan nog.
Het bewerken en bewaren van vlees.
De slachtweek is een drukke week voor de boerin. Ondanks deze extra drukte die aan hare gewone
werkzaamheden wordt toegevoegd, mogen de huisgenoten hiervan geen storende invloed ondervinden.
Vooruitzien, het werk goed overleggen en indelen is hier de boodschap. Ze moet zich afvragen:
a.
Wat heb ik voor de slacht nodig?
b.
Wat heb ik daarvan reeds in voorraad?
c.
Wat moet ik dus nog bijkopen?
Klaarzetten voor 1e slacht dag.
Een ladder, een kromhout en een stevig touw
Een voldoende hoeveelheid kokend water (plm. 60 liter voor een varken).
Een gave geëmailleerde emmer om ’t bloed in te bewaren en een platte kom om het bloed op te vangen.
Zorg dat de kuipen en bakken voor het zouten van het vlees en spek uiterst zindelijk zijn (uitborstelen met
kokend sodawater en met schoon water naspoelen) en goed gelucht klaarstaan.
Voor de 2e slachtdag.
Zorgen voor een voldoende hoeveelheid zout (plm. 10% van ’t gewicht van het varken). Specerijen:
gestoten nagel, peper, folie, nootmuskaat, laurierblad, peperkorrels en kruidnagels.
Vervolgens uien, salpeter, azijn, boekweit of roggemeel, beschuiten of paneermeel en eieren.
Nakijken of de vleesmolen in orde is (dat niets ontbreekt en de mesjes zeer scherp zijn). Worsthoorntjes
moeten aanwezig zijn, ’n smal voor braad0 en droogworst, een kort, breed voor lever en bloedworst,
worsttouw en worstpinnen.
Indien voor sommige worstsoorten b.v. droogworst rundvlees nodig is, moet men dit intijds bestellen.
Bestel eveneens op tijd de darmen. Papieren darmen voor lever- en bloedworst, rechte runderdarmen
voor metworst en dunne varkensdarmen voor droog- en braadworst.
Enige pannen en scherpe mesjes klaarleggen.
De inmaakglazen en toebehoren zorgvuldig nakijken en klaarzetten, alsook Keulse potten voor vet en
inmaak in ’t zuur.
Wilt u zien wat er nog meer in dit boekje staat? Breng dan eens een bezoekje aan het archief van
Heemkunde Vereniging Margraten. Kijk op de site voor de actuele mogelijkheden om het archief te
bezoeken. www.heemkunde-margraten.nl
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Activiteiten
Rabo ClubSupport
Iedereen verdient een club. Het is als een 2e huis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt
en helemaal jezelf kunt zijn. Kortom: verenigingen zijn onmisbaar. Daarom helpt de Rabo Clubsupport met
kennis, netwerk en geld om hun ambities te realiseren.
Zo geeft de coöperatieve bank ieder jaar een deel van haar winst terug aan de verenigingen. Ook
Heemkunde Vereniging Margaten kan deze steun heel goed gebruiken dus net als voorgaande jaren doet
Heemkunde Vereniging Margraten ook weer mee.
De stemperiode voor de actie Rabo Clubsupport 2022 gaat binnenkort van start! Door leden van de
Rabobank Zuid-Limburg Oost kan tussen 5 en 17 september op hun favoriete club gestemd worden. Deze
stem kan via de Rabo app of Rabo online Bankieren uitgebracht worden. Uiteraard hopen wij dat uw stem
en steun naar ons uitgaat! Hoe meer stemmen er op onze vereniging worden uitgebracht, des te hoger de
bijdrage zal zijn die wij mogen ontvangen én des te meer activiteiten wij kunnen organiseren.
Kijk op https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=291992
En zie waar Heemkunde Vereniging Margraten voor staat en wat haar doel is.
Grueles Gronsveld
Op 4 september 2022 viert onze zustervereniging uit Gronsveld haar 40/42-jarig bestaan.
Zij hebben sinds enige tijd een prachtig nieuw onderkomen in de oude school in Gronsveld
In de onderstaande uitnodiging kunt u lezen wat u op deze dag kunt verwachten.
Een bezoek is zeer zeker de moeite waard.

STICHTING GRUELES GRONSVELD
Het Jubileumfeest van Grueles
Grueles staat voor Heemkunde Plus en telt momenteel ongeveer 100 medewerkers ofwel vrijwilligers die
in een of meerdere secties actief zijn. Die secties zijn: Dorp & Milieu, Dialect, Redactie, Historie, Hoéswej,
Archief, Kemedie, Natuur, Streekmuseum, Foto, Video en Culinair. Overigens is het woord en ook ons
beeldmerk “Grueles” afkomstig uit een akte van 1063 en het is de oudst bekende schrijfwijze van
Gronsveld. De naam wordt uitgesproken als “Groles”. Stichting Grueles is tijdens de vergadering van
24 augustus 1980 opgericht en bestaat dus nu 42 jaar. Door corona kon het voor het najaar van 2020
geplande jubileumfeest helaas niet doorgaan.
We zijn nu twee jaar verder en de pandemie lijkt zo ver onder controle dat er geen beletsel is om ons
jubileum alsnog te vieren. Dat doen we op zondag 4 september aanstaande op onze nieuwe locatie
“De Kômmel” aan de Kampweg (naast de Sporthal) in Gronsveld.
Vanaf 13.00 uur presenteert Grueles en haar secties zich dan tijdens een “Open Dag”.
De Koninklijke Harmonie van Gronsveld zal een licht populair concert verzorgen en uiteraard wordt voor
een drankje en hapje gezorgd.
Wij nodigen u van harte uit op ons Jubileumfeest en hopen u op de “Open Dag” te mogen begroeten.
Bestuur Stichting Grueles
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Op de Huugte 2022
Het jaarboek Op de Huugte is inmiddels uitgegroeid tot een mooie reeks van veertien boeken en ons
vijftiende boek is in de maak. Op zaterdag 5 november en zondag 6 november 2022 zullen wij u Op de
Huugte 2022 aan u presenteren.
De uitgifte van dit boek is voor onze vereniging belangrijk. Niet alleen is dit een grote bron van inkomsten,
maar we kunnen met onze verhalen de geschiedenis van Margraten, Scheulder, Termaar, Klein- en Groot
Welsden vastleggen en doorvertellen aan de lezers. Ieder jaar wordt het boek met veel enthousiasme
ontvangen en dat is een compliment voor de boekredactie. Dat zorgt ervoor dat we elk jaar weer een
stapje harder lopen om er een mooie uitgave van te maken.
Ook in 2022 hebben de schrijvers weer hard gelopen om er een mooie editie van te maken.
Wij vertellen u in deze uitgave het verhaal over de mei-den in Termaar en hoe er eind negentiende eeuw
gestoeid werd met namen. We tekenen de herinneringen op van deelnemers aan de Margratentocht en
ontrafelen het geheim van een gevonden sabel. We maken kennis met een televisiester uit Scheulder en
geven u een inkijkje in het leven van de Sinti die al jaren in Margraten wonen. En er zullen nog meer
verhalen opgenomen worden maar we willen u nog een beetje nieuwsgierig houden. Reserveer alvast 5 en
6 november 2022 in uw agenda.
Wij hopen dat u namens ons iedereen gaat vertellen over de uitgave van Op de Huugte 2022
Boekredactie Heemkunde Vereniging Margraten

Dit was onze derde nieuwsbrief van 2022. Wij hopen dat u hebt genoten van deze nieuwsbrief.
Onze vierde nieuwsbrief zal in november verschijnen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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/about-us/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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