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

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

heeft de werkgroep verlaten.  

Harry de Laat, Ton Rutten, Bert Junggeburt, en Bert Staals zijn de extraleden 

voor de kadastergroep. Harry de Laat is onze afgevaardigde in het kringbestuur. 

Wij komen twee maal per maand bij elkaar: op de eerste en op de derde 

donderdag van de maand. 

De heemkamer was zeventien maal open voor belangstellenden; circa 90 

personen vonden de weg naar de heemkamer. Voor een groot deel zijn dat 

vaste bezoekers die, naast het opzoeken van hun familiegegevens in onze 

bestanden en in andere collecties, ook gebruik maken van de aanwezigheid van 

de leden van de Werkgroep Fotografie. Via de website van de heemkundekring 

bereiken ons ook veel genealogische vragen; die vragen proberen wij altijd zo 

goed en uitgebreid mogelijk te beantwoorden.  
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Het kadasterproject over onze eigen woonomgeving maakt grote vorderingen. 

De werkgroep draait op volle toeren. We kunnen al heel wat laten zien (zie ook 

de website) en ook kadastervragen van bezoekers naar tevredenheid 

beantwoorden. Nu we zo ver gevorderd zijn, kunnen we volgend jaar beginnen 

met de bewonersgeschiedenis van de diverse panden. Harry van Heugten heeft 

de supervisie over dit hele project. In de regio Peelland hebben wij een 

intensieve samenwerking met andere kadastergroepen. Men heeft de intentie 

om te komen tot een gezamenlijke server en website voor alle 

kadastergegevens. 

Naast onze eigen kadasterleden verrichten ook Janine Kalle, Martien van 

Dooren en Tonnie Huijbregts als aanvullende ‘thuiswerkers’ héél veel typewerk 

voor het kadasterproject, waarvoor hulde.  

Op zaterdag 16 maart namen wij deel aan de Genealogische Ontmoetingsdag 

Limburg in Neerpelt. De dag kende maar een matig aantal bezoekers. Onze 

stand had wel belangstelling en waardering voor het kadasterproject. 

Ten behoeve van onze collecties en bestanden mochten wij weer diverse 

genealogische boeken, alsook vele bidprentjes en rouwbrieven ontvangen. Alle 

schenkers hartelijk dank. Dankzij enkele grote schenkingen, waaronder het 

bidprentjesarchief van Noud Smolders, groeide ons rouwarchief  Cranendonck 

van 14.400 naar 15.400 exemplaren; het LimBra-rouwarchief (Nederlands 

Limburg/Brabant-Belgisch Limburg) telt 19.700 exemplaren. Aanvullingen op 

onze collecties nemen wij graag in ontvangst.  

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

heemkundekring en gaan we op de ingeslagen weg verder. Wij wensen al onze 

heemvrienden een goed en gezond 2020 toe. 

Namens de Werkgroep Genealogie / Kadaster 

(Annie Staals-Jacobi) 
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