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NIEUWSBRIEF nummer 57 
11e JAARGANG 

Uitgave nr. 1 van 2023 
Opmaak: februari 2022 

 
www.heemkunde-margraten.nl 

 
Verenigingslokaal:  

Rijksweg 68  
6269AD Margraten 

  

 
Voor u ligt de 57ste editie van onze nieuwsbrief. De eerste in het jaar 2023. In deze nieuwsbrief staan een 
aantal oproepen voor hulp. We hopen dat u deze oproepen niet aan u voorbij laat gaan en dat wij met uw 
hulp het bestuur kunnen ontlasten. Maar we wensen u vooral veel leesplezier.  
 
Bestuurszaken 
In de afgelopen jaren zijn er enkele wijzigingen in het bestuur geweest. Het bestuur van Heemkunde 
Vereniging Margraten bestaat nu uit:  
 
Theo Brassé voorzitter  t.brasse@heemkunde-margraten.nl 
Stefan Loo secretaris   s.loo@heemkunde-margraten.nl 
Jef Roijen penningmeester j.roijen@heemkunde-margraten.nl 
Frans Meijers bestuurslid   f.meijers@heemkunde-margraten.nl 
Hub Huijnen bestuurslid   h.huijnen@heemkunde-margraten.nl 
 
Hebt u vragen of opmerkingen? Heemkunde Vereniging Margraten kunt u altijd bereiken via het mailadres: 
info@heemkunde-margraten.nl  
 
Agenda 
Wat kunt u de komende drie maanden van ons verwachten: 
 
Maart 
Zaterdag 4 maart  Inloop archief en museum  geopend van 10 tot 12 uur 
 
April 
Zaterdag 1 april Inloop archief en museum geopend van 10 tot 12 uur 
Donderdag 13 april  Ledenverzameling 
Dinsdag 28 april  Bestuursvergadering 
 
Mei 
Zaterdag 6 mei Inloop archief en museum  geopend van 10 tot 12 uur 
Zondag 7 mei  Open dag in de Auw Veiling met een Lezing over bakhuizen en bakovens.  
 
Ledenverzameling 
De ledenverzameling van Heemkunde Vereniging Margraten zal dit jaar plaatsvinden op donderdag  
13 april 2023 bij café ’t Flaterke. De uitnodiging en de agenda zullen per mail naar de leden worden 
gestuurd.  
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Wie helpt het bestuur 
Het bestuur is op zoek naar een vaste groep leden of vrijwilligers die het bestuur, waar nodig, met raad en 
daad gaan ondersteunen. Het gaat hier niet om een bestuursfunctie, alleen een ondersteunende functie.  
Zij zullen het bestuur onder andere ondersteunen bij het overtypen van geschreven documenten, het 
scannen en digitaliseren van stukken, het digitaliseren van films en het verzamelen van spullen die voor de 
vereniging interessant kunnen zijn.  
 
Het bestuur heeft hulp nodig bij een aantal opdrachten zoals de zoektocht naar oude Riestepotten.  
Vooral Riestepotten uit de jaren zestig van de vorige eeuw zijn welkom. Maar ook het in kaart brengen  
van oude straatnamen in Groot Welsden is een project dat uw hulp kan gebruiken. Deze oude straatnamen 
zullen uiteindelijk weer teruggebracht worden in Groot Welsden. 
 
Maar we zijn ook op zoek naar een vaste groep leden die het bestuur kan helpen bij het onderhoud van het 
verenigingsgebouw. Denk hierbij aan hulp bij de open dag, de fototentoonstelling of het regelmatig 
poetsen en opruimen van het verenigingslokaal.  
 
Hebt u nog tijd en zin om het bestuur te helpen, aarzel dan niet om uw hulp aan te bieden.  
Ziet u dit wel zitten, dan kunt u dit aangeven bij Hub Huijnen (h.huijnen@heemkunde-margraten.nl) of 
Frans Meijers (f.meijers@heemkunde-margraten.nl)  
 
Activiteiten 
 
Open dag 
Op zondag 7 mei a.s. zal er in ons verenigingslokaal aan de Rijksweg 68, 6269AD Margraten weer een open 
dag worden georganiseerd. Voor deze open dag is er nog hulp nodig. Wij zoeken mensen die willen helpen 
met het serveren van koffie, thee en de verkoop van vlaai. Wij zoeken ook hulp bij het poetsen en inrichten 
van de accommodatie vooraf en het opruimen naderhand.  
 
Wilt u zich hiervoor opgeven, dan kunt u dit aangeven bij Hub Huijnen (h.huijnen@heemkunde-
margraten.nl) of Frans Meijers (f.meijers@heemkunde-margraten.nl)  
 
Tijdens deze open dag zal er door Wiel Felder een lezing gegeven worden over ‘t Bakkes -bakhuizen en 
bakovens- in Margraten.   
 
Project bakhuizen 
“In de eerste helft van de negentiende eeuw zijn de meeste mensen op het platteland grotendeels 
zelfverzorgend, behalve een huis hebben zij enkele kippen, een koe of een varken, een moestuin en een 
boomgaard voor groente, fruit, vlees, melk, kaas, eieren en hout. Water wordt geput uit de 
(gemeenschappelijke) waterput of bron, graan koopt of laat men malen bij de (water)molen en het brood 
wordt uiteraard zelf gebakken. Beroepsbakkers zijn er nog maar mondjesmaat en alleen in de grotere 
plaatsen”. Deze tekst vormt de inleiding van het uitgebreide artikel ’t Bakkes in Zuid-Limburg dat door  
Els Diederen is geschreven en onderdeel uitmaakt van het jaarboek 2018 – Historische en Heemkundige 
studies in en rond het Geuldal. 
 
Net als in de rest van Limburg hebben er in Margraten en omstreken ook (vele) bakhuizen gestaan. Voor de 
Heemkunde Vereniging Margraten (HVM) was dit aanleiding om enkele jaren geleden te beginnen met het 
inventariseren van alle bakhuizen binnen de 5 doelkernen. Ook de monumentenwacht Limburg is binnen 
de gehele provincie aan het inventariseren welke bakhuizen tegenwoordig nog als zodanig vindbaar zijn. 
Het behouden van dit stukje cultuurhistorie wordt door vele partijen, inclusief de HVM, dan ook van 
(groot) belang geacht. 
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De focus bij dit ‘bakhuis’ project lag voor de HVM in eerste instantie bij het achterhalen van plekken waar, 
binnen onze 5 doelkernen, een bakhuis heeft gestaan of mogelijk nog staat. De kadastrale gegevens uit 
1840, in de vorm van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT’s), vormden hierin de belangrijkste bron 
en is inmiddels afgerond. Nu wordt het zaak om al deze locaties te bekijken/ te bezoeken/ te onderzoeken 
op de aanwezigheid van een bakhuis, of de restanten daarvan. En verder het documenteren van de huidige 
toestand en achterhalen van historische afbeeldingen. Het restaureren van een resterend bakhuis zou tot 
slot een ultieme kroon op dit project betekenen. 
 
Mocht u nieuwsgierig zijn naar de inhoud van 
dit project, kom dan zeker naar onze open dag 
waar een korte lezing zal worden gehouden 
over dit onderwerp.  
 
En aan het einde van deze lezing kunt u zelf 
proeven hoe lekker de vlaai is die gebakken 
wordt in een bakoven. Bakker Leo Deckers zal 
in zijn mobiele bakoven vlaaien bakken. 
 
 
 
 
 
Update Wie helpt:  
Wie is deze vrouw op de foto? 
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Helaas hebben wij nog geen reactie ontvangen over de vrouw op deze foto. Daarom proberen wij het nog 
een keer. Vraagt u eens rond bij de oudere generatie van Margraten. We zouden het heel leuk vinden als 
we deze jonge moeder een naam konden geven. De foto is genomen in de Sprinkstraat in Margraten. 
Waarschijnlijk tussen 1965/1970.   
 
Hebt u meer informatie voor ons, dan kunt u die doorgeven aan Huub Senden: huub.senden@hccnet.nl of 
aan de redactie: redactie@heemkunde-margraten.nl.  
 
Wie helpt 
Rubriek in dagblad de Limburger: Van nul tot nu. 
 
Elke woensdag plaats dagblad De Limburger in hun bijlage VIA een rubriek met de naam Van nul tot nu.  
Heemkunde Vereniging Margraten verleent al meerdere jaren haar medewerking aan deze rubriek door 
het insturen van korte verhalen. Om inspiratie op te doen voor deze verhalen, vragen wij uw hulp.  
Wie heeft er een idee voor een onderwerp of wil zelf een kort verhaal schrijven voor deze rubriek?  
Het onderwerp mag over van alles zijn. Over vroeger en de iets recentere tijd. Alles is welkom.  
 
Hebt u een idee of een kort verhaal, dan kunt u contact opnemen met de redactie: redactie@heemkunde-
margraten.nl  
 
Op de Huugte 2022  
Het is nog steeds mogelijk om Op de Huugte 2022 aan te schaffen.  
 

Wilt u het boek nog ontvangen, stuur dan een mailtje aan 
redactie@heemkunde-margraten.nl. U kunt ook terecht bij Plus Kleijnen aan 
het Amerikaplein 2, 6269 DA Margraten en bij Benfico, Sprinkstraat 4, 6269 
AP Margraten.  
 
De prijs voor Op de Huugte 2022 is onveranderd. Op de Huugte kost in de 
losse verkoop € 14,50.  
 
Wij hopen natuurlijk van u te horen.  
Het is ook zeker de moeite waard om een keer te kijken op de pagina van 
Heemkunde Vereniging Margraten welke verhalen door de jaren heen 
verschenen zijn in Op de Huugte.  
Kijk eens op: www.heemkunde-margraten.nl 
 

 
Een stukje geschiedenis van voetbalvereniging RKVVM. 
 
De clublokalen. 
Het eerste clublokaal waar de voetballers zich konden omkleden en zich na de wedstrijd konden wassen in 
een teiltje met koud water, was de berging bij het café van Fer Schreurs en Ies Mols. Dit café lag op de 
hoek van de Rijksweg en het Burgemeester Ronckersplein. Zeep en handdoeken moesten de bezoekers 
uiteraard zelf meenemen. Dit café was ook het vergaderlokaal voor de voetbalvereniging. Het bestuur en 
de elftalleiding hadden er geregeld een vergadering. Ies en Fer waren al op leeftijd en ook de gemiddelde 
leeftijd van de bezoekers aan het café was aan de hogere kant. Hierdoor ging het er meestal serieus en 
rustig aan toe.  
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Toen Miel Douven het café De fruitveiling, ook aan de Rijksweg gelegen, had overgenomen werd besloten 
om het clublokaal van de voetbalvereniging hierheen te verhuizen. Het café van Miel Douven werd bezocht 
door een jonger publiek en hierdoor was er meer te beleven en was er iets meer reuring.  
 
De verhuizing van het nieuwe clublokaal gebeurde niet zonder slag of stoot. Er was een groep die graag 
naar het nieuwe clublokaal wilde en een tweede groep die heel graag bij café Mols wilde blijven. Ook het 
zogenaamde inschrijfgeld dat de kasteleins bereid waren te betalen, speelde mee in de keuze. Tenslotte 
gaf de locatie van het wedstrijdenterrein van RKVVM de doorslag. Het wedstrijdenterrein van RKVVM was 
eigendom van de familie Conjarts en lag achter de voormalige rijwielhandel van Jan Vroonen aan de 
Rijksweg 112 in Margaten. Het terrein lag dichter bij café De fruitveiling.  
Het verhaal van Jan Vroonen en zijn winkel kunt u lezen in Op de Huugte 2021. 
 
Omstreeks 1964 verhuisde het clublokaal naar café J. van Laar- Brouwers. Dit café lag op de hoek van de 
Eynattenstraat en de Eijkerstraat. Later werd dit café overgenomen door Sjir en Mia Janssen en werd 
bekend als De Taveerne. Op dit moment is Talentino in het pand gevestigd. In 1993 verhuisde het 
clublokaal nog een keer voordat het een definitieve plek zou krijgen bij het sportcomplex aan de 
Kennedystraat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overleg aan het buffet bij De Taveerne  
Tweede van links is Sjir Janssen. 

 
Voetbalvelden. 
Voor zover ons bekend, was het eerste voelbalveld in een weiland van Jacques Prevoo.  
Jacques woonde in de Sprinkstraat, waar later de flats werden gebouwd. Deze flats zijn inmiddels 
afgebroken en vervangen door moderne appartementen. Het weiland waar het voetbalveld was, lag aan 
de Rijksweg, naast hoeve De Vruchtenhof. Later werd het voetbalveld verplaatst naar een weiland van Sjef 
Peerboom. Dit weiland lag dichter bij het dorp. Het weiland was maar smal waardoor er maar aan één kant 
publiek kon staan. Het weiland lag wel erg dicht bij de Rijksweg waardoor er veel publiek vanaf de weg de 
wedstrijd kon volgen. Om dit te voorkomen werd er een groot net van jutte gespannen. Hierdoor was 
kijken vanaf de weg niet meer mogelijk.  
 
Het voetbalveld verhuisde nog een keer en nu naar het eerdergenoemde weiland van Twan Conjarts, 
achter de winkel van Jan Vroonen.  Voor de voetbalwedstrijd kon beginnen, moesten de spelers, zoals 
gebruikelijk was in die tijd, eerst nog even de koeienflatten spreiden. Het tenue wassen na de wedstrijd zal 
niet altijd een pretje zijn geweest.  
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Op het moment dat boer Frijnts uit Groot Welsden stopte met zijn boerderij, kreeg de voetbalclub de 
mogelijkheid om het weiland dat boer Frijnts in pacht had, over te nemen. Dit weiland lag aan de 
Kennedystraat en lag op een hele mooie locatie. Er werd druk overleg gepleegd met burgemeester en 
wethouders of er een mogelijkheid was dat de gemeente dit terrein zou aankopen en aan RKVVM in 
bruikleen zou geven. Als dit zou lukken was de voetbalvereniging niet meer afhankelijk van de goodwill van 
een landbouwer. Om maar niet te spreken over het opruimen van de koeienvlaaien elke week. Er was ook 
een groot voordeel voor de gemeente. De gemeente had de bedoeling om een plaatselijk sportterrein aan 
te leggen. En toen de eigenaar uit Spaubeek bereid was het betreffende stuk grond te verkopen, was alles 
redelijk snel geregeld. RKVVM kreeg zijn eigen terrein. Op 17 augustus 1974 was de opening van dit 
terrein.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kampioenselftal RKVVM1 1958/1959 

 
 
Dit was onze eerste nieuwsbrief van 2023. Wij hopen dat u hebt genoten van deze nieuwsbrief.  
 
Hebt u zelf ideeën voor onze nieuwsbrief, of wil u gebruik maken van onze rubriek Wie helpt, dan kunt u 
uw vraag sturen naar de redactie: redactie@heemkunde-margraten.nl. Wij zullen uw vraag of verzoek om 
hulp dan graag in onze volgende nieuwsbrief plaatsen.  
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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