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 Jaarverslag 2018 werkgroep  
Genealogie/Kadaster 

De Werkgroep Genealogie bestaat uit zes leden: Theo Fransen, Harrie van 

Heugten, Sjors van Cranenbroek, Jan Jakobi, Annie Staals-Jacobi en Guul 

Vullers. Jan Jakobi is tevens onze afgevaardigde in het kringbestuur. Wij komen 

twee maal per maand bij elkaar: op de eerste en op de derde donderdag van de 

maand. 

Genealogische vragen 

De heemkamer was zeventien maal open voor belangstellenden; 95 bezoekers 

vonden de weg naar de heemkamer, voor een groot deel zijn dat vaste 

bezoekers. Veel bezoekers maakten, naast het opzoeken van hun 

familiegegevens in onze bestanden en collecties, ook gebruik van de 

aanwezigheid van de leden van de Werkgroep Fotografie. 

Via de website van de heemkundekring bereikten ons ook veel genealogische 

vragen; die vragen proberen wij altijd zo goed en uitgebreid mogelijk te 

beantwoorden.  

Graag willen we aandacht blijven vragen voor de bereikbaarheid en 

klimaatbeheersing van onze heemkamer. Wellicht dat we in de toekomst over 

een andere ruimte kunnen beschikken. 

Collecties 

Ten behoeve van onze collecties en bestanden mochten wij weer diverse 

genealogische boeken, alsook vele bidprentjes en rouwbrieven ontvangen. Alle 

schenkers hartelijk dank. Ons rouwarchief Cranendonck bevat momenteel ruim 

14.400 exemplaren; het LimBra-rouwarchief (Nederlands Limburg-Belgisch 

Limburg-Noord Brabant) telt 19.500 exemplaren. Aanvullingen op onze 

collecties nemen wij graag in ontvangst.  

Kadasterproject 

Begin 2015 zijn we als genealogiegroep gestart met het kadasterproject over 

onze eigen woonomgeving: het digitaliseren van de kadasterkaarten. In deze is 

Harrie van Heugten onze leermeester en coördinator; hij bezoekt ook alle 

informatieavonden. Ten behoeve van dit veelomvattende project zijn Ton 

Rutten, Bert Junggeburt, Bert Staals en Harry de Laat (tevens kringbestuurslid) 

aan de groep toegevoegd als leden van de kadastergroep. Op de achtergrond 
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verrichten Janine Kalle, Martien van Dooren en Tonnie Huijbregts héél veel 

typewerk. De kadastergroep komt twee keer per maand bij elkaar. We werken 

hard; het kadasterproject maakt goede vorderingen. 

Naam 

In het voorjaar werd aan ons als kadastergroep door Natuurmonumenten 

gevraagd mee te denken over een nieuwe naam voor de waterplas in 

natuurgebied De Hoort. Uitgaande van de oude kadasterkaart, waarop het 

gebied tot de Looserheide behoorde, dienden wij de naam ‘Looserplas’ in. Uit 

de diverse inzendingen koos de jury uit historisch oogpunt voor de naam 

‘Looserplas’. Deze uitverkiezing leverde ons bij de heropening van het 

natuurgebied op 25 april een bierpakket op en het prachtige boek ‘het 

Kempen-Broek’. 

Medewerking 

Verder verleenden wij medewerking als suppoost bij de tentoonstelling ‘De 

Groote Oorlog’ en als gids tijdens de Open Dagen van Abdij de Achelse Kluis. 

Ook in het nieuwe jaar zullen we ons actief  inzetten voor onze 

heemkundekring. 

Wij wensen al onze heemvrienden een goed en gezond 2019 toe. 

(Annie Staals-Jacobi) 
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