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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer negentien, de 1e van 2015.

Activiteiten.
Bezoek Eyewitness.
Zaterdag 17 januari j.l. hebben 14 leden en niet-leden van onze Heemkunde Vereniging,
variërend in de leeftijd van 12 tot 82 jaar deelgenomen aan de excursie naar het
oorlogsmuseum Eyewitness in Beek. In een twee uur durende rondleiding werden we door
onze gids Jori meegenomen in het leven van de (fictieve) Duitse parachutist August Segel.
August werd op 10 mei 1940 boven Nederland gedropt en vond in april 1945 de dood nabij
de bunker van Hitler in Berlijn. In de tussenliggende periode konden wij hem aan de
belangrijkste fronten in Europa terugzien. Na een uitleg door Jori op elke verdieping van
het museum konden we daarna de verschillende diorama’s, 13 in totaal, waarin met 142
levensechte figuren verschillende oorlogsscènes uitgebeeld zijn, bekijken. Alle aanwezigen
waren we het erover eens dat dit bijzondere museum een bezoek meer dan waard was.

Wie helpt.
In de vorige nieuwsbrief plaatsten we een foto van een jonge schaapsherder. Jammer
genoeg is hier geen reactie op gekomen. Wel meende Frans Frijnts dat er vroeger een
schaapsherder was bij de familie Helwig of Helleweges op 't Rooth. Hij heeft als kind vaker
met deze schaapsherder gesproken als hij met zijn kudde in Welsden ronddwaalde.
Misschien is er iemand die zich dat ook kan herinneren? Laat ons dat dan even weten. Dan
komen wij in de volgende nieuwsbrief hier op terug. Bij voorbaat dank.

Wie staat er op de foto.

Deze foto is van de Broonk in Groot Welsden, en moet zijn uit de jaren vijftig van de vorige
eeuw.

Heb je namen of weet je wie het is, stuur ze dan naar het mailadres: info@heemkundemargraten.nl

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief.

Onze nieuwsbrief wordt zelfs in Australië met veel belangstelling gelezen. Hieronder een
aantal namen welke de broer van Huub Senden, Sjef aan ons doorstuurde.
Hij woont al ruim 52 jaar in Australië.
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Sjefke Deckers (Viekoel, Deckers - Lucassen)
Kapelaan Janssen (nu pastoor)
Mathieu Mans (Rijksweg)
Clemang Broers (organist en ex gemeente secretaris)!
Pastoor Claessens
Hub Conjarts
Harrie Essers (vader van o.a. Giel Essers (Sprinkstraat en ouderlijk huis), Hub Essers
(schoenmaker en nr. 16 op de foto) en Servé Essers (bakker Termaar)
Jaak van Laar (Rijksweg) (broer van o.a. Dorien van Laar)
Sjof Ramakers (Julianalaan (z.g.) (was getrouwd met Tini Gilissen)
Stef Conjarts
Giel Ramakers (Pres. Kennedystraat)
Pierre Essers (van Gulpenstraat)
Jean Conjarts
Johan Rijn
Math (Matteke) Bessems (aan de Erk)
Hub Essers (schoenmaker)
Jean Sluijsmans (Viekoel)
Noël Spronk
Frans Kusters
Servé Sluijsmans
Math van Laar (Groot Welsden)
Sjef Essers
Cor de Graaf
Tous Acampo (z.g./ Pres. Kennedystraat)
Jaak Conjarts
Sjef Vroemen (Klein Welsden, nu Groot Welsden)
Servé Lemmens

Mededelingen.
Donderdag 22 februari
Donderdag 5 maart
Zaterdag 7 maart
Donderdag 19 maart

19.30
19.30
10.00
19.30

Open avond en werken aan Aezel project
Open avond en werken aan Aezel project
Werken in het museum
Open avond en werken aan Aezel project

Nog een foto van het bezoek aan museum Eyewitness.
.

Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief van februari 2015. Hopelijk hebt U het weer
interessant gevonden om door ons weer een beetje “op de Huugte” te zijn gebracht.
Ideeën en suggesties kunt u doorgeven via het bekende mailadres;
info@heemkunde-margraten.nl
Informatie over de foto’s of andere informatie kunt U via dit adres doorgeven. Hebt u
vragen, ook dan kunt u dit E-mail adres gebruiken.
Kijk voor meer informatie over onze vereniging op: www.heemkunde-margraten.nl

Verder wenst het bestuur alle leden en lezers van onze nieuwsbrief hele fijne
carnavalsdagen in Mergraote

