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Beste lezer,
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer acht en twintig, de 3e van 2016.

Nieuws van het bestuur.
Zoals u misschien zult weten bestaat de heemkunde vereniging in 2017 10 jaar. Dit
belangrijke moment in de nog relatieve bestaansgeschiedenis van onze vereniging willen
we graag samen met iedereen die dit wil gaan vieren. Ondanks dat dit nog best een tijdje
duurt hebben we hier al een datum voor geprikt, en wel zondag 30 april 2017.
De invulling van deze dag - of middag - staat nog grotendeels open, een aantal ideetjes
hebben we natuurlijk wel al. Voor de organisatie van deze zondag willen we bij deze een
beroep doen op onze trouwe leden om ons te helpen met de voorbereidingen van en voor
dit jubileum.
Heb je interesse om dit mee te organiseren laat het ons weten.
Heb je ideeën voor het invullen van deze heemkundige dag, laat het ons weten.
Via het algemene e-mail adres zijn al jullie bijdrages welkom.
Alvast bedankt en noteer de datum alvast in jullie agenda!

Pastoor Creusen.
Mevrouw Hamaekers uit Margraten was al een tijd op zoek
naar meer informatie over pastoor Creusen. Deze pastoor
werd geboren op 17 februari 1879 te Eys-Wittem en overleed
op 21 augustus 1948 te Margraten. Van 1932 tot 1937 was hij
pastoor in Margraten. Daarna werd hij pastoor in Gronsveld.
De oudtante van mevrouw Hamaekers, Tina Essers, was
huishoudster bij deze pastoor , vandaar haar belangstelling
voor hem.
Mevrouw Hamaekers was ook in het bezit van een foto van
een pastoor maar wist niet zeker of dit wel pastoor Creusen
was. Hiervoor nam zij contact op met onze vereniging. In een
artikel in Grueles( heemkunde vereniging Gronsveld) uit 1992
werd melding gemaakt van pastoor Creusen, gelukkig ook met
een tweetal foto’s van deze geestelijke. Door het vergelijken
Pastoor Creusen
van de foto’s die door de Heemkunde Vereniging uit
Gronsveld in haar blad waren geplaatst met de foto die mevrouw Hamaekers in haar bezit

had kon eenduidig worden vastgesteld dat het inderdaad een foto van pastoor Creusen
was.
Uiteraard was mevrouw Hamaekers ook in het bezit van een
foto van Tina Essers. Mevrouw Essers werd geboren op 16
juli 1901 en overleed op 27 april 1978.
Mevrouw Hamaekers heeft gelukkig veel interesse in de
geschiedenis van haar familie, en door haar zoektocht naar
foto’s van pastoor Creusen heeft niet alleen zij meer nieuws
gekregen over deze pastoor maar ook twee Heemkunde
Verenigingen uit Zuid-Limburg.
Daarom een verzoek aan mensen die dit artikel lezen: Gooi
niet alle oude foto’s en/of informatie over vroegere tijden
weg. Vraag aan de Heemkunde Vereniging of er interesse
voor is.
Nog beter: ga zoals mevrouw Hamaekers op zoek naar meer
informatie.

Mevr. Tina Essers

Een gedeelte van het artikel uit Greules.

Wie staat er op de foto.

Deze foto komt van Els Loo-Nelissen de moeder van onze secretaris Stefan Loo en is
gemaakt in (groot) Welsden in 1927.
Volgens zeggen zou de vader van Els en dus de opa van Stefan op deze foto staan, alleen
weet ook Els niet wie van de mannen dit zou moeten zijn.
Aangezien vader/opa (Hubert Henri Nelissen) in 1910 werd geboren zou de achterste
jongeman hier het beste aan voldoen.
Het is verder ook onbekend waar en waarvoor ze aan het graven zijn.
Wie kan ons verder helpen?

Dan hebben we op internet drie foto’s van Margraten ontdekt. Deze zijn echter van slechte
kwaliteit en niet te bewerken. Wie heeft een, of mogelijk alle drie, deze foto’s in zijn of
haar bezit? Graag zouden we ze scannen om ze in ons archief te bewaren. Ook onze vraag
wie eventueel iets over deze foto’s weet te vertellen.

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief.
Tot onze spijt is er geen enkele
reactie op deze foto binnen
gekomen bij de redactie.
Lezers die misschien toch nog
iemand herkennen kunnen nog
altijd reageren.
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Mededelingen.

Donderdag
Donderdag
Zaterdag
Donderdag
Donderdag
Zaterdag

19
2
4
16
30
2

mei
juni
juni
juni
juni
juli

19.30
19.30
10.00
19.30
19.30
10.00

Inloopavond werken aan projecten
Inloopavond werken aan projecten
Werken in museum/inloopochtend
Inloopavond werken aan projecten
Inloopavond/werken aan projecten
Werken in museum/inloopochtend

Beste lezer, tot zover onze derde nieuwsbrief van 2016. 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
Ook informatie over de foto of andere informatie of vragen kunt U via dit adres doorgeven.
Voor meer informatie over onze vereniging kijk op www.heemkunde-margraten.nl

weer gelukt om een

