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VOORZITTERSCOLUMN:
We zijn begonnen aan het derde jaar van ons
bestaan als Heemkundevereniging Heerlen
Stad. We zijn gegroeid in 2008, het ledental
van onze vereniging nadert de 100.
We hebben vaste voet aan de grond
gekregen nu we beschikken over een eigen
verenigingslokaal.
Deze ruimte vormt onze werkplaats annex
magazijn
Nu de etalage nog, waarin we onze producten
kunnen tonen.
Daarvoor bouwen we een eigen website.
Met de voorbereidende werkzaamheden zijn
we al gestart. Via deze website kunnen we
onze leden en ook andere belangstellenden
een kijkje laten nemen in ons fotoarchief. De
Werkgroep Foto en Film heeft inmiddels een
schat aan foto’s en prentbriefkaarten
verzameld.
De website maakt het ook mogelijk de
onderzoeksverslagen te publiceren die door
leden van de Werkgroep Algemeen en de
Werkgroep Genealogie zijn gemaakt, zodat U
ook daarvan kennis kan nemen.
Op deze wijze hopen wij de belangstelling
voor de recente geschiedenis van Heerlen te
stimuleren en tevens een gezonde groei van
onze vereniging te bevorderen.
En ….nieuwe leden zijn van harte welkom!
Jan Bardoul, voorzitter

Van de REDACTIE:
De dagen worden weer langer en de nachten
korter,voor ons allen een heemkundige
stimulans om op de ingeslagen weg voort te
gaan.
Vóór U ligt de 3e editie van ons bulletin.
Daarin ligt de nadruk op informatie en
verslaggeving over het wel en wee van onze
nog prille vereniging. Zij groeit langzaam
maar gestaag en de eerste verschijnselen
van een zekere maar nog bescheiden
lentebloei kondigen
zich aan.
Wij vermelden nogmaals uitgebreid de namen
en adressen van onze leden ter bevordering
van de onderlinge communicatie. Volgend
jaar zullen wij alleen nog de namen
vermelden in de voorjaarseditie.
Heemkunde is korte-termijn-geschied-vorsing
in onze directe omgeving, die uiterst boeiend
kan zijn. Eenzijdige bestudering alleen
daarvan kan echter leiden tot omfaloscopie
oftewel navelstaren.
Om ons blikveld echter voldoende breed te
houden wordt aansluitend aan onze komende
jaarvergadering een inleiding gehouden over
de verpruising van onze naaste buren in de
19e eeuw.
De Heemkunde-kalender 2009 is helemaal
uitverkocht. Wellicht kunnen we de leden
die vanaf nu een nieuw (betalend) lid werven
onze kalender van 2010 gratis in het
vooruitzicht stellen. Maar over zulke
gewichtige zaken moet het bestuur beslissen.
Theo Boumans.

COLOFON:
Hart van Heerlen is een halfjaarlijks verschijnende informatie bulletin van de Heemkunde
vereniging Heerlen-Stad. Het verschijnt in een oplage van 200 exemplaren.
Voorzitter is Jan Bardoul, Secretaris is Leo Franck en Penningmeester is Jan Teunissen.
De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 12.- per jaar ook bij
toetreding na de jaarwisseling, te voldoen op giro 4922828 t.n.v. de vereniging.
Het Secretariaat is gevestigd: Willemstraat 66 6412 AT te Heerlen.
Redactie en Vormgeving worden verzorgd door Theo Boumans en Hans van Leeuwen.
Kijk ook (binnenkort) op onze website: www.heemkundeverenigingheerlenstad.nl
Web-master: Harrie Kuijpers
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UITNODIGING

Het bestuur van de Heemkundevereniging Heerlen Stad nodigt U uit
voor de Jaarvergadering,
op dinsdagavond, 10 februari 2009, om 19.30 uur in
Zorgcentrum Douvenrade,
Douvenrade 1 (aan de Valkenbugerweg) in Heerlen

AGENDA

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:

Opening
Mededelingen.
Ingekomen en uitgegane stukken.
Notulen ledenvergadering 12 februari 2008
Jaarverslag van de secretaris; het verslag wordt vooraf verspreid
zodat er gelegenheid is om op- of aanmerkingen te maken.
Financieel jaarverslag van de penningmeester.
Verslag van de kascommissie Frits Hinz en Paul Haas
Decharge penningmeester en kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie; een van de twee leden blijft
zitten.
Rapportage en plannen van de werkgroepen; van elke werkgroep
wordt door een lid verslag uitgebracht.
Benoeming bestuurslid. Aftredend: de heer J. Theunissen
Voorgesteld: de heer C. Leenaers
Rondvraag.
Sluiting.

Na het officiële deel zal er een lezing worden gehouden door de heer Theo
Boumans met de titel “D’r betste Pruus hat nog eej peerd gestoale”. Het is
een lezing over de verpruising van de Rijnlanders, onze naaste buren, in de
loop van de negentiende eeuw.
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Notulen van ledenvergadering Heemkundevereniging Heerlen Stad
van 12 februari 2008, gehouden in de Klinge, Heerlen
Aanwezig:
Afwezig:

zie presentielijst
Roel Leers en Frans Raemaekers (met kennisgeving)

1.

Opening
De voorzitter Harry Claassens heet de aanwezige leden welkom

2.

Mededelingen
De voorzitter is blij dat het toch nog is gelukt om het informatiebulletin voor deze
vergadering uit te brengen. In het bulletin kunnen de leden ook de agenda van deze
vergadering vinden.

3.

Ingekomen en uitgegane stukken
Twee leden hebben zich bij de secretaris per mail en telefonisch voor deze vergadering
afgemeld.

4.

Jaarverslag
Het jaarverslag van de secretaris is ook in het informatiebulletin afgedrukt. De
voorzitter vraagt aan de aanwezigen of hierop nog op of aanmerkingen zijn te maken.
Dit is niet het geval zodat onder dank aan de secretaris Leo Franck het jaarverslag
wordt aangenomen.

5.

Financieel jaarverslag van de penningmeester
De financiële situatie van de vereniging zag er bij de start niet zo rooskleurig uit, want
de penningmeester heeft de eerste uitgaven kunnen financieren door geld van zijn
vrouw te lenen. Gedurende het jaar verbeterde echter het banksaldo vooral dankzij de
verkoop van de kalenders. Daarnaast is er nog een gift van € 300,00 ontvangen. Gezien
de minimale uitgaven van dit eerste verenigingsjaar is het saldo van de bankrekening
en de kas samen niet onbevredigend. De voorzitter complimenteert de penningmeester
Jan Teunissen met deze prachtige exploitatierekening en dan in het bijzonder zijn inzet
voor het ontwerp en de verkoop van de kalender.

6.

Kascommissie
De commissie bestaat uit Frits Hinz en Steph Vaessen. Het verslag van deze commissie
wordt gedaan door Frits Hinz, die allereerst wijst op de foute spellingswijze van zijn
naam in de agenda. Zij hebben “het een en het ander” gecontroleerd en kunnen alleen
maar concluderen dat de boekhouding klopt.

7.

Decharge van de penningmeester en de kascommissie
Gezien deze conclusie van de commissie worden de penningmeester en de
kascommissie voor hun verantwoordelijkheid van het boekjaar 2007 met dank
ontslagen.

8.

Benoeming nieuwe kascommissie
Vrij spontaan zegt Frits Hinz toe om in de kascommissie te blijven. Voor Steph Vaessen
wordt naar enig aandringen Paul Haas (die wordt geacht verstand van geld te hebben)
bereid gevonden om in de commissie plaats te nemen.
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9.

Plannen en rapportage van de werkgroepen
De vereniging kent vier werkgroepen die allen op hun beurt verslag uit brengen.
Voor de werkgroep Historie Algemeen voert Jo Vaessen het woord. De werkgroep is in
hoofdzaak bezig met het opstellen van de geschiedenis van families en ondernemers
van het begin van de twintigste eeuw en dan vooral zakenlieden die minder bekend zijn
dus in de zogenaamde tweede linie zijn. Er zijn al 9 verhalen af.
De werkgroep Genealogie is eigenlijk nog zoekende naar de toekomst plannen, stelt
Frits Hinz. Tot nu toe zijn het genealogisch onderzoek en de ervaringen van de
verschillende leden aan de orde geweest. Zo hebben ook enkele leden de resultaten
ofwel stamboom laten zien. Voor de toekomst zijn de meningen enigszins verdeeld,
maar een centraal thema is bekende panden in Heerlen en hun bewoners c.q. families.
Het verslag van de werkgroep Foto en Video wordt gepresenteerd door Harrie Kuipers.
Hij is na het overlijden van Wilfried Jongen de voorman van deze werkgroep geworden.
Deze werkgroep legt zich vooral toe op het verzamelen van foto’s van families met een
meer persoonlijk karakter die dus niet interessant zijn voor de fotocollectie van
Rijckheyt. Inmiddels hebben enkele inwoners van al foto’s ter beschikking gesteld.
De werkgroep Verenigingsblad was volgens Loes Loffeld in eerste instantie vooral bezig
met de organisatie ronde de evenementen Open monumentendag en Week van de
geschiedenis, waar zich de vereniging naar buiten presenteerde. Van deze
voorbereidingen kunnen wij na deze vergadering een resultaat zien in de vorm van de
fotopresentatie van “het Vlot”, zoals die door Loes Loffeld en Hans van Leeuwen zijn
samengesteld. Tijdens de laatste voorbereidingen heeft zich een bijzonder feit
voorgedaan. De heer Rob Laurs als eigenaar van de vroegere molen Onderste Caumer
heeft de vereniging een peilbout cadeau gedaan. Met deze bout werd door de
plaatselijke overheid bepaald tot hoe hoog het water in de molenvijver mocht staan.
Loes Loffeld overhandigt deze peilbout aan de voorzitter, die deze in dank aanneemt. De
heer Laurs zal worden bedankt.

10. Benoemingbestuursleden
Gezien het feit dat dit de eerste officiële vergadering na de notariële oprichting van de
vereniging is, is het zittende bestuur in feite een voorlopig bestuur. Er zijn daarnaast
nog enkele leden bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen Het voorstel is om
tot het volgende bestuur te komen;
Jan Bardoul, voorzitter,
Harry Claassens, vice-voorzitter,
Jan Teunissen, penningmeester,
Leo Franck, eerste secretaris,
Loes Loffeld tweede secretaris,
Theo Boumans, lid.
Deze leden worden bij acclamatie benoemd.

11. Rondvraag
Theo Arets merkt op dat hij een uitgebreid archief met foto’s van Heerlen heeft. De
leden kunnen deze fotocollectie raadplegen.
Karel van Nuys die aan de wieg van deze vereniging heeft gestaan is blij met deze
boorling en ziet dat deze vereniging leeft. Inmiddels zijn ook in andere buurten
verenigingen opgericht.
Harry Kuipers brengt naar voren dat voor de samenstelling
van de nieuwe kalender ook een beroep gedaan kan worden op de werkgroep Foto en
Video.

12. Sluiting
Na de sluiting van het officiële deel vindt er een fotopresentatie plaats van “Het Vlot”
zoals samengesteld door Hans van Leeuwen en Loes Loffeld.
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GRAFFITI ANNO 1922 OP TOREN van
PANCRATIUSKERK
Verleenden de kerkelijke autoriteiten toestemming om op het dak van de toren van de St.
Pancratiuskerk een politieke mededeling te maken? Dat is de vraag die rijst na het nauwkeurig
bekijken van een vergeelde foto uit de ansichtenverzameling van mvr. Oostwegel uit de Heerlense
Cityflat
Tijdens een bijeenkomst werden aan de Heemkundevereniging Heerlen Stad door mevrouw
Oostwegel meer dan honderd ansichtkaarten van Heerlen en omstreken ter inzage aangeboden.
Dubbele foto’s mogen we houden en later worden de overige ansichten mogelijk aan de vereniging
geschonken. Met een grote tas vol albums ging ik naar huis, om ze te bekijken en te scannen.
Bij het tweede album werd mijn aandacht getrokken door een klein vergeeld kiekje. Het is een
prentje gemaakt over de daken van
Heerlen met op de achtergrond de toren van de St. Pancratiuskerk.
Waarom is dit fotootje bewaard gebleven? Er is iets wits te zien op het torendak. Zelfs de loep kon
geen uitkomst brengen. Op de achterkant van de foto staat duidelijk in mooi handschrift “comité
van Actie 5 juli 1922.”
Hierna ben ik de foto gaan bewerken en uiteindelijk kon ik met moeite lezen “stem Nolens”.
Hier moest ik het fijne van weten, dus naar het archief Rijckheyt aan de Coriovallumstraat. Het
Limburgs Dagblad gaf niets prijs maar wel De Limburger Koerier.
Hier onder staat het verhaal van 5 juli 1922.
Burgemeester Dr. Waszink
Hoe het is afgelopen met de verkiezingen kunt u lezen in de
Limburger Koerier van 6 juli 1922 bij Rijckheyt, te Heerlen.

De grote verkiezingsoptocht.
Gisteravond, op de vooravond van den stemdag, vanwege de Federatie der R.K. kiesvereniging
georganiseerd, is een ongewoon succes geweest, -niet alleen wegens het groot aantal
deelnemers(sters) dat, in de duizenden beliep, - maar meer nog wezend het opgewekt karakter, dat
deze betoging kenmerkend. Voorop ging een typisch beeld van saamhorigheid van oud en nieuw
R.K. Heerlen, de Schutterij “St. Sebastiaan” welke op het
oude en eerbiedwaardig vaandel voorzien was van een karton met het opschrift
“Stem Nolens”.
Achter het schuttersgilde kwam een auto, met o.a. de federatie voorzitter en burgemeester Dr.
Waszink. daarna volgende vele, vele groepen met vlaggen en banieren en opschriften, , “stemt
Nolens”! Een paar muziekkorpsen marcheerde in de groep en bliezen er de prettige stemming in.
Zo trok men, liederen zingend, door de kom van de gemeente en vervolgens door “de rode
kolonie”en oud en nieuwe Schandelen, een van de
Heerlense wijken, waar de meeste ingezetenen uit de kom van Heerlen slechts eens per jaar
plegen te komen, bij gelegenheid van de kruisdagen processie. Maar ook deze Katholieke
verkiezingsoptocht was wel bijna een kruisprocessie. Na de rondgang door Schandelen werd langs
de Willem- en Emmastraat door de deelnemers bij de pastorie een spontane en hartelijke ovatie
brachten aan de gelukkig weder herstellende
Deken Brewers, naar de tuin van “Ons Volkshuis”getrokken. Voor zover de betogers(sters) daar
plaats konden vinden, zijn zij daar door verscheidene sprekers toegesproken
Zo voerde vooreerst Rector Gilissen het woord, gevolgd door burgemeester Waszink. Verder
spraken nog dhr. Maenen en de voorzitter van “het comité van Actie”, de leuke pater Ritsen, die als
steeds de lachers op zijn hand kreeg. Zijn ordegenoot, Pater De Jong, die
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volgens pater Ritzen een “verstandig woord” zou spreken. En eindelijk sprak Dr. Poels, machtig en
kernachtig als steeds, het slotwoord. Evenals de voorgaande woordvoerders, gaf Dr. Poels
nogmaals de raad om te stemmen op Mgr. Dr. Nolens.
Met gezang en met beantwoorden van Christelijke groet, werd deze geslaagde betoging beëindigd.

Wie was Mgr. Dr. Nolens?
Nolens Willem Hubert was Ned. Priester en staatsman, werd geboren op 7 september 1860 te
Venlo en overleed op 27 augustus 1931 te Den Haag. Studeerde van1860 – 1884 te Utrecht
rechtswetenschappen. In
1887 werd hij priester gewijd daarna doceerde hij te Rolduc
arbeidswetgeving.
In december 1897 hield hij zijn eerste rede in de tweede kamer. Op 22 december 1898 drong hij in
zijn rede aan op een deugdelijke exploitatie van het Limburgse kolenbekken. Hij heeft tijdens zijn
leven in diverse commissies gezeten. De Nederlandse regering erkende de verdiensten door hem
te verheffen tot minister van Staat.

Hebt U ook foto’s, ansichtkaarten, bidprentjes en andere gegeven uit het verleden (van
Heerlen Stad), laat het ons dan weten, ze zijn het waard om bewaard te blijven.
Jan Teunissen (penningmeester Heemkundevereniging Heerlen Stad)
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Jaarverslag 2008
In het tweede verenigingsjaar, het jaar 2008
is voortgebouwd op de fundamenten die in
het eerste verenigingsjaar zijn gelegd. Het is
goed te constateren dat de vereniging op
verschillende punten meer gestalte begint te
krijgen. Van deze ontwikkelingen breng ik hier
verslag uit.
Bestuur
Het overlijden van Wilfried Jongen eind 2007
had tot gevolg dat er nog maar drie
bestuursleden overbleven. De eerste taak van
het bestuur was dus naarstig op zoek te gaan
naar aanvulling van het aantal leden.
Gelukkig kostte dit niet veel moeite en na een
rondvraag waren drie leden bereid de
gelederen te komen versterken. Naast deze
uitbreiding werden ook de functies binnen het
bestuur
herschikt.
Tijdens
de
ledenvergadering van februari werd het
volgende team benoemd.
Voorzitter:
Jan Bardoul
Vice voorzitter:
Harry Claassens
Eerste secretaris:
Leo Franck
Penningmeester:
Jan Teunissen
Tweede secretaris: Loes Loffeld
Lid:
Theo Boumans
In het verslagjaar vergaderde het bestuur 12
keer. Ondanks de karakterverschillen van de
bestuursleden kan worden gesteld dat er een
goede werksfeer binnen het bestuur is. Dit
maakt het mogelijk om te blijven zoeken naar
een manier om de heemkundevereniging op
de kaart te zetten.
Jaarvergadering
Op dinsdag 12 februari werd een redelijk druk
bezochte jaarvergadering gehouden en deze
vormt als het ware de aftrap van het
verenigingsjaar. Enkele zakelijke punten
kwamen aan de orde zoals het financiële
jaarverslag van de penningmeester en het
verslag van de kascommissie bestaande uit
de heren Frits Hinz en Steph Vaessen. De
verkoop van de kalenders leverde een flinke
injectie van de geldmiddelen op. Onder dank
werd
de
penningmeester
voor
de
verantwoordelijkheid van het boekjaar 2007
gedechargeerd.
De
verschillende
werkgroepen brachten verslag uit van de

activiteiten die in het eerste jaar hadden
plaatsgevonden en er werd een nieuw
bestuur gekozen.
Na het officiële deel werd een fotopresentatie
over “Het Vlot” gehouden die door Hans van
Leeuwen en Loes Loffeld werd samengesteld.
In de lijn van dit onderwerp is het
vermeldenswaard dat de heer Laurs, als
voormalig eigenaar van de vroegere molen
Onderste Caumer, een peilbout aan de
vereniging heeft geschonken. Met deze bout
werd door de plaatselijke overheid bepaald tot
hoe hoog het water in de molenvijver mocht
staan.
Verenigingslokaal
Een onderwerp dat meermalen op de agenda
van de bestuursvergaderingen stond, was het
verenigingslokaal. Uit de doelstelling van een
heemkundevereniging is af te leiden dat
zowel de studie als het verzamelen van
voorwerpen uit het verleden van de
leefomgeving, leidt tot archivering van
spullen.
De
behoefte
aan
een
verenigingslokaal werd prangender naar mate
er meer voorwerpen werden verzameld. De
zoektocht naar een verenigingslokaal voerde
langs meerdere panden in Heerlen. In de
kelder van Thermenmuseum was een ruimte
vrij, samen met de bewonersraad van
Heerlen Centrum kon een ruimte worden
gedeeld in de Luciushof, maar ook
representatieve panden voor het verleden van
Heerlen zoals de Schelmentoren en het pand
de Luif, werden bij deze zoektocht betrokken.
In juni kwam het idee om bejaardencentrum
Douvenrade te benaderen voor een ruimte. In
de taal van tegenwoordig is hier sprake van
een win-win situatie. De vereniging heeft
behoefte aan een onderdak, maar ook
informatie en die is bij de bewoners van
Douvenrade in voldoende mate aanwezig.
Van de andere kant hebben juist de bewoners
van Douvenrade interesse in het verleden van
Heerlen en dus behoefte aan informatie.
Deze zienswijze werd door Douvenrade en
dan speciaal in de persoon van medewerker
recreatie Pascalle Bormans en de bestuurder
mevrouw Ria Hermans gedeeld. Douvenrade
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stelde de vereniging flat 910 ter beschikking.
De ruimte bestaat uit een kamer, een
ingangshalletje
met
pantry
en
een
toiletruimte.
Als
tegenprestatie
vraagt
Douvenrade dat wij de bewoners regelmatig
informeren. Hierbij gaan de gedachten uit
naar een maandelijks bulletin en presentaties
in de vorm van lezingen. Voor de eerste
aanzet
zijn
de
wanden
van
de
gemeenschappelijke ruimtes van Douvenrade
gesierd met foto’s van het vroegere Heerlen.
Initiator vanuit de vereniging is in deze de
voorzitter Jan Bardoul. Met medewerking van
enkele leden werd de kantoorruimte met
enkele tafels, stoelen en kasten ingericht.
Verenigingszaken
Het aantal leden van de vereniging is in het
verslagjaar gestaag gegroeid. Bij de
jaarvergadering in februari had de vereniging
60 leden en dit aantal is gestegen tot 85
leden aan het eind van het jaar. In de
bestuursvergadering is regelmatig gesproken
over het verwachtingsniveau van de leden.
Een gemeenschappelijke factor is de
belangstelling voor het verleden. Hierbij is
een beperkte groep die dit actief wenst te
onderzoeken. Deze leden zijn in hoofdzaak
actief in de werkgroepen. Een grote groep wil
alleen maar passief geïnformeerd worden.
Het vraagt voortdurende aandacht om toch
meer binding tussen de leden te laten
ontstaan. En geëigend middel hiervoor zijn de
bijeenkomsten in de vorm van de
jaarvergadering en ledenbijeenkomst. In de
toekomst kan het verenigingslokaal in de
vorm van studiezaal of ontmoetingsruimte
hierbij ook een rol spelen.
Het informatiebulletin is ook een manier om in
contact met de leden te komen. De eerste
uitgave werd voor de ledenvergadering
uitgebracht en bevatte informatie over de
vereniging en de aanstaande vergadering. De
tweede uitgave werd in oktober verspreid.
Hierin werd buiten een verslag van de
werkgroepen ook een historisch artikel
opgenomen. Het bestuur wil in de
toekomstige edities het aandeel van artikelen
over historische onderwerpen vergroten.
Naast de inhoud is het bestuur nog zoekende
naar de vorm van het bulletin. De discussie
over het wel of niet opnemen van
advertenties is nog niet afgerond. Het
informatiebulletin is er niet alleen voor de

gegevensvoorziening van de leden. Het blad
werd ook als visitekaartje van de vereniging
gebruikt als het gaat om ledenwerving of
reclame
Ter profilering of promotie van de vereniging
werd publiciteit ook in andere media gezocht.
De samenwerkende heemkundeverenigingen
hebben zich bereid verklaard om bij tourbeurt
wekelijks een artikel aan De Uitkijk te leveren.
Er verschenen verschillende artikelen van
onze vereniging in de Uitkijk. Tevens kregen
wij de gelegenheid om een artikel in het
parochieblad van de Panratiusparochie te
plaatsen. Dit artikel met het thema gooi geen
oude foto’s weg, had als resultaat dat wij van
meerdere
personen
foto’s
kregen
aangeboden.
Een andere vorm van publiciteit is het
verzoek van de heer van Leipsig om hem bij
de uitgifte van een fotoboek over Heerlen te
assisteren. Het bestuur achtte de uitgifte
commercieel niet succesvol en zag af van
medewerking. Dit wil niet zeggen dat daar
waar kansen zijn door de vereniging geen
boeken zullen worden uitgegeven.
Het idee om foto’s van het vroegere Heerlen
in het centrum van de stad te projecteren leek
een mooie vorm van publiciteit maar is helaas
onbetaalbaar. In het bijzonder wordt hier
gedoeld op de lichtreclame op de witte
zuidmuur van het Glaspaleis. De hoogte van
de prijs en de beperkte middelen van de
vereniging maakten het niet mogelijk om van
de lichtreclame gebruik te maken.
Ook moderne communicatiemiddelen werden
ingezet. Te denken valt aan een eigen
website. De eerste aanzet is al gedaan. De
website
zal
onder
de
naam
”www.heemkundeverenigingheerlenstad.nl”
verschijnen. Nadere bouw en het vullen met
informatie over de vereniging is al in gang
gezet, zodat begin volgend jaar de website de
lucht in kan gaan.
Last but not least is er natuurlijk de uitgifte
van de kalender. Dit is al weer de tweede
editie. Aangezien de afzet naar wat grotere
afnemers naliet is het aantal exemplaren
teruggebracht tot 350 stuks. Vermeld mag
worden dat de penningmeester Jan
Teunissen de drijvende kracht achter de
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kalender is en de vereniging hem veel dank
verschuldigd is.

oude Heerlen en hun bewoners en eventuele
genealogische overeenkomsten.

Binnen het bestuur ontstond de wens om
rondleidingen door Heerlen te organiseren.
Over het hart van de stad valt genoeg te
vertellen om dit aan de belangstellenden
kenbaar te maken. De rondleidingen die nu al
worden
gehouden
zijn
meer
van
architectonisch dan van historisch aard.
Binnen het bestuur is er enige deskundigheid
met betrekking tot rondleidingen, vandaar dat
er een interne commissie bestaande uit de
personen Harry Claassens, Loes Loffeld en
Jan Teunissen benoemd is. De problematiek
is echter minder eenvoudig zodat de
uitwerking over de jaarwisseling heen is getild
en in het voorjaar van 2009 de eerste
rondleidingen kunnen worden gehouden.

Niet zozeer de kwaliteit van de onderzoeken
van de werkgroepen zijn een discussiepunt in
de bestuursvergaderingen, maar wel de
kwantiteit van de resultaten. Hiermee wordt
gedoeld op het gezelligheidskarakter van de
bijeenkomsten van deze werkgroepen. In
sommige gevallen werd er gesproken van
een praatgroep in plaats van een werkgroep
dat van invloed is op de resultaten. Het
bestuur stelt zich op het standpunt dat het
resultaat niet uit het oog mag worden verloren
maar dat daarnaast het sociale karakter c.q.
de gezelligheid een drijfveer van leden is om
aan een werkgroep deel te nemen.

De werkgroepen opereren vrijwel afzonderlijk
van elkaar. Het bestuur kreeg de indruk dat zij
te weinig van elkaars mogelijkheden gebruik
maken. Daartoe werd een nieuw gremium in
het
leven
geroepen
en
wel
het
voorzittersoverleg. In najaar hebben de
voorzitters samen met de voorzitter van de
vereniging
de
werkzaamheden
en
onderzoeksgebieden op elkaar afgestemd.
Duidelijk werd dat de werkgroepen wel een
zekere overlap hebben maar dat er ook
gegevens beschikbaar zijn die voor een
andere werkgroep van belang kunnen zijn.
Werkgroepen
De kern van de heemkundevereniging wordt
gevormd door de werkgroepen want daar
wordt in feite het doel van de vereniging, het
onderzoeken van het verleden van de eigen
leefomgeving,
verwezenlijkt.
Resultaten
werden er wel degelijk behaald. De
werkgroep Foto en Film wist een groot
bestand aan foto’s op te bouwen. Foto’s die
welwillend
door
Heerlenaren
werden
beschikbaar gesteld en in een databestand
toegankelijk worden gemaakt. In de
werkgroep Historie Algemeen werd aan de
hand van interviews en archiefonderzoek het
relaas
van
een
aantal
Heerlense
ondernemersfamilies vastgelegd. Genealogie
is in feite zeer individualistisch en het kostte
de werkgroep dan ook moeite om een
onderwerp te vinden dat gezamenlijk
onderzocht kon worden. Dit werd gevonden in
de studie van verschillende panden in het

Activiteiten
Er is een traditie ontstaan om als vereniging
aan een aantal activiteiten deel te nemen.
Activiteiten waarbij het verleden in de
belangstelling staat en dat zijn de Open
Monumentendag en de Week van de
Geschiedenis.
Het onderwerp van de Open Monumentendag
was dit het jaar het mijnverleden van Heerlen
en werd in het Corneliushuis in Heerlerheide
gehouden. Het bestuur besloot om niet aan
deze activiteit deel te nemen en wel om de
volgende redenen. Als heemkundevereniging
van het centrum van Heerlen voelen wij ons
minder betrokken bij het onderwerp
mijnverleden en het zwaartepunt van deze
manifestatie lag ook buiten het centrum en
wel in Heerlerheide.
Als vereniging hebben wij ons meer ingezet
voor de informatiemarkt van de Week van de
Geschiedenis op 11 en 12 oktober. Deze
manifestatie werd in het Thermenmuseum
gehouden. In de informatiestand werden
onder andere foto’s van het vroegere Heerlen
met de vergelijkbare situatie in de huidige tijd,
getoond. Het mooie weer en de Heerlense
najaarskermis hadden ook dit jaar een
minimaal aantal bezoekers tot gevolg. Samen
met Rijckheyt die deze informatiemarkt
organiseerde, kunnen wij concluderen dat wij
zo een manifestatie niet in het tweede
weekend van oktober moeten organiseren en
dat er ook naar een andere formule moet
worden gezocht.
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Ook was de vereniging precent bij Heerlen
Centrum Creatief op 8 en 9 november, die
werd georganiseerd door de bewonersraad
van Heerlen Centrum in her Grand Hotel.
Buiten
de
jaarvergadering
is
de
ledenbijeenkomst het moment dat de leden
van de vereniging elkaar in totaliteit
ontmoeten. Op dinsdag 4 november werd de
bijeenkomst in café D’r Klinge gehouden. Met
een opkomst van 40 leden was de zaal bijna
helemaal gevuld. Allereerst werd een
informatief
programma
geboden.
De
vertoning van een opname van het interview
van Frans van Loo, een gesprek over het
Heerlen van voor en tijdens de tweede oorlog,
werd ingeleid door Leo Franck. De mindere
kwaliteit van het geluid en de typische dialect
uitdrukkingen van de heer van Loo maakten
een toelichting niet overbodig. Verder hield
Loes Loffeld een lezing met als titel “De
kraamkamer van de Winkbülle”, over het
ontstaan en de eerste maanden van deze
carnavalsvereniging. De anekdote rond de
verklaring van het embleem van de
Winkbülle, de lachende ezel, wekte de
lachlust op.

Tot slot
Afsluitend kan ik stellen dat de vereniging c.q.
het bestuur in het tweede jaar van haar
bestaan een aantal zaken heeft opgepakt die
van belang zijn voor de toekomst. Allereerst
denk ik dan aan het verenigingslokaal. Het is
nu mogelijk om de informatie en de
voorwerpen die verzameld zijn centraal op te
slaan. Nu kunnen deze gegevens ook worden
geraadpleegd. Dit zou kunnen uitgroeien tot
een heuse studiezaal. Het groeiende aantal
leden schept meer verwachtingen maar
schept daarnaast ook meer mogelijkheden.
Een groot aantal leden bepaalt niet alleen de
slagkracht van de vereniging maar ook de
financiële draagkracht. In feite gaat het om de
toekomst van de studie van het verleden van
de stad Heerlen.

Heerlen, januari 2009
Leo Franck,
Secretaris

“ D’r betste Pruus hat nog eej peerd gestoale ” !
Dit Algmeen Limburgs en dus ook Heerlens gezegde is ontstaan in de 19e eeuw, toen na het
Wener Congres ( 1814-1815) onze naaste buren, deRijnlanders, tegen hun zin werden
ingelijfd in het Koninkrijk Pruisen.
Door de invoering aldaar van een driejarige militaire dienstplicht onder volledig Pruisisch
commando werden onze buren geleidelijk aan maar systematisch verpruist,of, zo U
wilt,verprutst.
Zij hadden van huis uit dezelfde mentaliteit als wij, Limburgers, maar het drillen in Pruisische
cadaver-discipline en Befehls-structuren, dat tot onvoorwaardelijke gehoorzaamheid moest
leiden, heeft onuitwisbare sporen achtergelaten, die tot op de dag van vandaag, gelukkig
nog maar ten dele, merkbaar zijn.
De negatieve bijsmaak voor ons, die deze mentaliteits-verandering bij onze oosterburen
heeft teweeg gebracht , is n.m.m.de oorzaak van het ontstaan van het hierboven
aangehaalde
gezegde.
Over deze verpruising van geleidelijk aan heel het latere Duitsland handelt mijn voordracht
Op 10 Februari a.s.
Theo Boumans.

11

•

Karel de Grote.
Karel de Grote is geboren te Jupille (Herstal)
op (waarschijnlijk) 2 april 742 en overleden te
Aken, op 28 januari 814. Was vanaf 771 tot
aan zijn dood Koning en Keizer. Karel was de
zoon van Pepijn de Korte en van Bertrada van
Laon, bijgenaamd “ Bertrada met de grote
voeten” Er zijn geen betrouwbaar gelijkende
portretten van Karel bekend, maar wij weten
van zijn biograaf, Bisschop Einhard (zie voetnoot) en omdat zijn skelet in Aken bewaard
bleef, dat hij 1, 93 m van stuk was, voor die
tijd bijzonder groot. Karel was rossig, droeg
een snor en had een “vooruitstekende buik”
Stamvader. Vaak wordt, op rekenkundige
gronden door genealogen, wel eens beweerd
dat vrijwel alle Europeanen van Karel de
Grote zouden afstammen. Karel de Grote zou
weliswaar vele kinderen hebben verwekt,
doch daartegenover staat dat vele van zijn
historisch betuigde afstammelingen slechts
een beperkt nakomelingschap hebben gekend.
Van de huidige Europese vorsten is bekend
dat zij allen van Karel de Grote afstammen.
Lord Mountbatten was trots op een
zelfgemaakte stamboom die aantoonde dat hij,
in de 35e generatie, van de grote keizer
afstamde. Ook Floris van Holland is een
afstammeling van Karel de Grote. Karel werd
en wordt daarom ook wel de Vader van
Europa genoemd

•
•
•
•

•

Adaltrudis, abdis, gehuwd met graaf
Bego van Parijs
Karel de Jongere (772-811), koning
van Neustrië
Rotrudis (775-839), gehuwd met graaf
Rorico van Maine
Bertha (775-825), gehuwd met
Angilbert, abt van Sint-Riquier
Lodewijk de Vrome (778-841),
koning van Aquitanië, keizer van 814
tot 840Lotharius (780-)

Uit zijn huwelijk met Fastrada van Franconie:
2 kinderen
•

Theodrada (785-), abdis van
Argenteuil
• Hiltrudis (787-)
Uit zijn huwelijk met Luitgarde van
Alemanië:
geen kinderen
Uit zijn verhouding met Sigrada:
1 zoon
Rothaid (784-)
Uit zijn verhouding met Reginopycrha: (770-)
2 kinderen
• Drogo (792-), bisschop van Metz, abt
van Luxieul
• Hugo (794-844), abt
Uit zijn verhouding met Adelinde:
1
zoon:
Theodorik (807-819)
Uit zijn verhouding met Madelgardis:
1
dochter Routhildis (abdis van Faremoutiers)

Huwelijk en kinderen
Uit zijn huwelijk met Himiltrude: 1 zoon:
Pepijn met de Bult
Uit zijn huwelijk met Desiderata van
Lombardije (755-758): geen kinderen.
Uit zijn huwelijk met Hildegard (758-783)
van Zwaben: 7 kinderen
•

Pepijn (773-810), koning van Italië
(heerste van 781 tot 810.
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Nu zult u zich afvragen wat heeft dat nu met
Heemvereniging Heerlen Stad te maken.
Toch wel , want er zijn ook in onze club leden
die aan genealogie doen en er zijn zelfs leden
die afstammen en dat ook kunnen staven, van
Karel de Grote.
En hun zoektocht is zeker niet eenvoudig.
Natuurlijk, nazaten van adel en adellijke
geslachten zijn wat simpeler op te sporen,
maar van de vele buitenechtelijke kinderen,
waarvan men zegt dat die er mogelijk zijn….
is niet veel terug te vinden.
Hierboven ziet U een hele lijst met nazaten
maar de mogelijke buitenechtelijke relaties en
eventuele kinderen worden niet genoemd.
Maar daarnaast mag je verwachten dat
Koningen en Keizers toch iets meer zorg
besteden aan de eventuele buitenechtelijke
relaties en de gevolgen daarvan.
Vaak werd zo’n situatie afgekocht met geld en
goed en werden die dames en hun familie
bevoordeeld. Vaak betekende dat zo’n kind
en zijn directe familie een financiële injectie
kregen in de vorm van pacht van boerderijen
en grond. Gevolg, dat zo’n kind beter
onderwijs genoot en meer rechten ontving en
in grotere welstand opgroeide.
En dat
verplichte zo’n persoon in zijn verdere leven
tot ‘n wat meer vooraanstaande positie,
minimaal op dorps- of plaatselijk niveau.
Als voorbeeld wil ik Lotharius de Tweede,
kleinzoon van Karel de Grote nemen:
Officieel en volgens de wet had hij geen
kinderen en stierf hij kinderloos. Er is bekend
dat hij bij zijn minnares(sen)
kinderen
verwekte.
Op 20 januari 867 vestigde hij een “hofgut”
in Palembach, wat werd aangeduid met
“Sumpgbach” In een andere akte komt de
naam “Ubacher Land” in 992 ook voor. De
Familie Ubachs verwerft vanaf die tijd veel
aanzien en bezit. Maar ook de nazaten
verwerven goede posities. Hun namen worden
veelvuldig genoemd oa als Burgermeester van
Aken. Ook in het Bestuur van Heerlen is een
schepen genaamd Ubachs.

Natuurlijk is het een aanname en speculatie,
maar het is goed verdedigbaar dat nazaten van
Karel de Grote en dus ook hun buitenechtelijke kinderen, op de achtergrond
geholpen, beter opgeleid, vaak het “nieuwe
kader” van die tijd waren. En daarom een
grote rol hebben gespeeld in deze regio.
Daarom mag met recht gezegd worden dat
Karel de Grote de vader is van Europa.
Bron: Vita Karoli Magni. van Eginhard.
Eginhard is alleen bekend uit de
"immuniteitsoorkonde" van keizer Lotharius
1 van 21 maart 845, waarin hij bisschop van
Utrecht genoemd werd.
Eginhard was opgeleid aan het klooster van
Fulda en kwam rond 791 als historicus aan
het hof van Karel de Grote werken, waar hij
van Alcuin de hofschool overnam. Daarnaast
bleek hij ook een getalenteerd bouwmeester te
zijn, want Karel de Grote gaf hem de
verantwoordelijkheid voor de voltooiing van
een aantal paleis-complexen.
Bron: www.nat.vu.nl/wimu/stamboom
Bron: Aachen Schoeffen
Hans van Leeuwen
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Landen van Overmaas

(Bron:wikipedia)

In verband met bron- of stamboom onderzoek komt men vaak de naam Landen van Overmaas tegen.
Vaak ontstaat de vraag: wat wordt hier nu mee bedoeld en waar bevinden zich de archieven. Daarom
kleine verklaring:
De Landen van Overmaas of Landen van Overmaze is de gezamenlijke historische benaming
voor enkele gebieden die onder het Ancien Régime (tot 1794) tot het hertogdom Brabant
behoorden, en die ten oosten van het voormalige Prinsbisdom lagen, dus aan gene zijde van de
Maas, op en vanaf de rechteroever bij Maastricht en Luik. De benaming 'Overmaas' ontleenden deze
gebieden aan hun unie met het hertogdom Brabant, waarmee ze niet rechtstreeks verbonden waren
en dat de gebieden vanuit zijn Brussels perspectief als Outre Meuse of Overmaas betitelde.
Overmaas werd gevormd door de volgende drie landjes.
•
•
•

Het Land van Valkenburg
de Land van ’s Hertogenrade
Land van Dalhem

Overmaas mag niet verward worden met het oude Hertogdom Limburg. In sommige gevallen wordt het oude
Hertogdom Limburg in één naam met de Landen van Overmaas genoemd. Dit vanwege de unie, waarmee het
hertogdom en de Landen van Overmaas verenigd waren met het Hertogdom Brabant. De Landen van
Overmaas kenden in de 17e en 18e eeuw echter een groot particularisme, waarbij zij evenwel zelfstandig
besluiten namen in hun eigen Statenvergaderingen of in hun contacten met het Brabants regeringscentrum te
Brussel.

Ligging van Overmaas
Het historische Overmaas ligt zowel in het huidige Nederland, als in België en voor een kleiner deel ook in
Duitsland (het oostelijk deel van het Land van Rode of ’s-Hertogenrade dat in 1815 aan in het koninkrijk
Pruisen kwam). In 1839 werd het grootste gedeelte van Overmaas toegewezen aan het Koninkrijk der
Nederlanden. Het restant, een deel van het Dalhems gebied, werd bij België gevoegd en daarvan staat het
Nederlandstalig
gedeelte
tegenwoordig
bekend
als
de
Voerstreek.
Overmaas is heden ten dage geen officiële geografische term voor de regio, maar wordt met name in oudere
literatuur nog wel eens aangehaald om de historische ligging te omschrijven. De Luikenaars gebruiken de
term Outre Meuse thans voor de stadsdelen op de rechteroever van de Maas.

Historisch-geografische aanduiding
•

•
•

Tot het Land van Valkenburg behoorden de volgende heerlijkheden: Valkenburg, Schin op Geul,
Oud-Valkenburg, Strucht, Meerssen, Houthem, Klimmen, Heerlen, Hoensbroek, Nuth, Schinnen,
Oirsbeek, Brunssum, Geleen, Beek, Geulle, Bunde, Ulestraten, Itteren, Borgharen en Eijsden.
Tot het Land van 's-Hertogenrade behoorden de heerlijkheden: 's-Hertogenrade, Kerkrade, Merkstein,
Ubach, Welz, Simpelveld, Margraten, Gulpen en Vaals.
Dalhem was, met 's-Gravenvoeren, de kern van het kleineLand van Dalhem oorspronkelijk Voeren
geheten, voordat het grafelijke domicilie naar de burcht van Dalhem werd verplaatst. Het werd naar
analogie met 's-Gravenvoeren ook wel 's-Gravendal(hem) genoemd. Tot het Dalhem behoorden:
Dalhem, Bolbeek (Bombaye), Weerst (Warsage), Moelingen, 's-Gravenvoeren, St.-Martensvoeren,
Noorbeek, Mheer, Oost, Cadier, Aubel, Richelle, Feneur, Trembleur, Neufchâteau, Housse, Cheratte,
Mortier, Júlemont en Olne.

In de literatuur wordt nog altijd de term Overmaas gebruikt. De archieven van de Landen van Overmaas
vormen in het rijksarchief te Maastricht nog altijd één van de meest omvangrijke collecties.
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De Heer Th. Arets

Burg. Van Rooystraat 25

6417 XJ Heerlen

De heer J. Arts

Harriet Freezerstraat 34

6416 HW Heerlen

045 571 42 30
045 542 49 52

De Heer J. Augenbroe

L.v. Hovell t. Westerflier 27

6411 EW Heerlen

045 571 38 16

De Heer J. Bardoul

Welterlaan 29,

6417 CG Heerlen

045 574 02 13

De Heer R. Bedeaux

Dr. C. Meulemanstraat 175

6418 PC Heerlen

De Heer M. v.d. Berg

Peutzstraat 33

6412 HX Heerlen

045 570 88 82

De Heer W. Bermans

Grachtstraat 34

6367 CC Voerendaal

045-575 26 41

De Heer J.M.J. Bijsmans

W.Schweitzerlaan 18

6419 BB Heerlen

045 560 07 15

De Heer J. Bock

H. v.Rodenbroeckstraat 21

6413 AM Heerlen

045 772 07 21

De Heer P. Bormans

Coriovallumstr. 61 A

6411 CB Heerlen

045 574 34 76

De Heer Th. Boumans

De Berenkuil Parklaan 6

6371 CR Landgraaf

045 531 16 38

De Heer J.F.T.C. Boumans

Oliemolenstraat 15

6411 GJ Heerlen

045 571 21 69

De Heer F. Boumans

Amsterraderweg 65

6431 EJ Hoensbroek

045 523 21 89

De Heer R. Braad

Koraalerf 69

6413 LX Heerlen

045 560 45 82

De Heer B. Bremen

Oude Lindestraat 5

6411 EH Heerlen

De Heer H. Claassens

Dr. Goossenstraat 2

6419 CE Heerlen

De Heer A. Derks

Heuvelweg 18

6415 XZ Heerlen

045 572 65 87

De Heer J. Dodijeweerd

Pieterstraat 16

6372 AS Landgraaf

045 531 30 97

De heer J. Dohmen

Templein 36

6411 ET Heerlen

Mevrouw J.M.J. Duijsens-Franck

Heerlerbaan 150

6418 CK Heerlen

045 541 39 34

De Heer J.J.M. Eyck

Welterlaan 28

6411 EB Heerlen

043-321 09 36

De Heer J.P.J.M. Föllings

Ds. Jongeneelstr. 16

6411 EV Heerlen

045 571 40 94

De heer L. Franck

Willemstraat 66

6412 AT Heerlen

045 572 20 60

De Heer L. Gerards

Geleenstraat 128

6411 HW Heerlen.

045 571 11 81

De Heer W. Goertzen

Prof. Lambertstraat 39

6419 BN Heerlen

045 571 59 79

De Heer P. Haas

De Kommert 67,

6419 GB Heerlen

045 571 27 31

Mevrouw R. Haas-Stins

Doctor Goossenstraat 44

6419 CE Heerlen

045 571 50 42

Mevrouw. J. v.d. Heiden

Godfried Bomansstr. 54

6372 KT Landgraaf

045 531 09 92

Mevrouw M. Hick Ramaekers

Kortstraat 10

6411 GA Heerlen

045 571 91 40

De Heer F. Hinz

Groene Boord 1

6411 GE Heerlen

045 571 32 64
045 521 14 73

De Heer A.J. Hoenen

Kampstraat 3b

6413 EA Heerlen

Mevrouw Mr. J.G. Hoekstra

Oliemolenstraat 1a

6411 GJ Heerlen

045 571 38 91

De Heer J. Jamar

K.L.M.straat 7

6417 AW Heerlen

Mevrouw S. Janssen Driessen

Douvenrade 202

6419 AB Heerlen

045 541 94 18
045 400 84 57

De Heer C. de Jong

van Sonsbeeckstraat 2/ H

6419 XV Heerlen

045 531 52 56

Mevrouw L. Jongbloed-van Nuys

St. Pietershof 46

6411 KG Heerlen

045 571 69 69

Mevrouw M. J. Jongen

Valkenburgerweg 8,

6411 BN Heerlen

045 571 08 36

De Heer J.H.A. Van Kerkoerle

Dr.Ir.Ross van Lennepstr. 21

6419 BK Heerlen

045 571 80 17

De Heer N. Klein Beernink

Molenberglaan 41

6416 EK Heerlen

045 571 14 63

De Heer J. Koelman

Ln v Hövell+Westerflier 36

6411 EZ Heerlen

045 571 02 42

Dhr. en Mw.J. Koudijs

Deken Nicolayestraat 3

6411 CL Heerlen

045 57138 20

De Heer W. Kousen

Douve Weienstraat 57

6417 CJ Heerlen

045 541 07 47

De Heer H.J. Kuijpers

Peter Schunckstraat 252

6418 XH Heerlen

045 541 56 28

De Heer S. Kuyer

Pijnsweg 24 a

6419 CL Heerlen

De Heer C. Leenaers

De Lirp 18

6419 EW Heerlen

045 571 12 89

De Heer Roel Leers

Voskuilenweg 20

6416 AK Heerlen

045 571 54 77

De Heer J. van Leeuwen

Uilengats 35

6411 HE Heerlen

06 2 86 82 04

De Heer L. Lichtenberg

Koraaldijk 133

4706 KE Roosedaal

0165 54 10 10

Mevrouw L. Loffeld

Ds Jongeneelstraat 24

6411 EV Heerlen

045 541 48 07

De Heer R. Meyer

LTM-weg 31

6412 BP Heerlen

06 28 647 295

De heer L. Noy

Gasthuisstraat 1 d

6411 KD Heerlen

045 535 20 70

De Heer K. van Nuys

Bospad 10

6416 BX Heerlen

045 571 25 11

De Heer Mr. L.H.J. Palmen

Johannes XXIII singel 60

6416 HV Heerlen

045 542 70 46

De Heer J.M.F. Peeters

Caumermolenweg 12

6416 GR Heerlen

045 541 06 08

De Heer J. Quaedvlieg

Herfststraat 6

6411 GL Heerlen

045 579 07 42
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Mevrouw H. Quanjel

Pancratiusstraat 23

6411 KC Heerlen

045 571 15 34

De Heer J. Quanjel

Uilenstraat 14c

6411 BX Heerlen

045 571 69 36

De Heer J. Rademacher

Slot Blijenbeeklaan 5

6432 JL Hoensbroek

045 521 68 88

De Heer F. Ramaekers

Benzenraderweg 268

6417 SZ Heerlen

045 541 72 38

De Heer M. Ramaekers

Akerstraat 18,

6411 AH Heerlen

045 571 88 08

De Heer L. Ritzen

Molenwei 103

6412 WB Heerlen

045 541 88 19

De Heer S. Ritzen

Akerstraat 50 B

6411 HB Heerlen

045 579 09 24

De Heer W. Ritzen

Kemmerlingstraat 13

6417 XT Heerlen

045 571 87 82

De Heer F. H. Roex

Valkenburgerweg 131

6419 AS Heerlen

045 571 64 07

Mevrouw A. de Rooy

Albert Neuhuijsstraat 7

3583 SP Utrecht

Mevrouw R. Rubingh-Bardoul

Zeewijck 2

2202 BT Noordwijk

071 364 79 85

Mevrouw M. L. Scheijmans Ritzen

Stationstraat 24a

6411 NL Heerlen

045 571 04 98
045 571 60 23

De Heer J. Schiffers

Voskuilenweg 69

6416 AH Heerlen

De heer L. Schuncken

Hoogstraat 10 A

6373 HV Landgraaf

De Heer P. Telgenkamp

Heuvelweg 22

6415 XZ Heerlen

045 572 21 55

De Heer J. Teunissen

Burg. De Hesselleplein 29

6411 CH Heerlen

045 571 28 55

De Heer J. Thijssen

Elkerrade 21 a

6289 NB Elkerrade

De Heer.H.M.W. Trienekens

Mariabad 48

6411 MB Heerlen

De Heer J.H. Ubachs

Pijnsweg 33

641 CJ Heerlen

De Heer J. Vaessen

de Kommert 69

6419 GB Heerlen

045 571 30 41

De Heer S. Vaessen

Pijnsweg 10

6416 CL Heerlen

045 571 53 71

De Heer J.H.J.M.Vencken

Johannes XXIII Singel 96

6416 HV Heerlen

045 571 64 20

De Heer O. A. Vervoort

Mercuriuspad 49

6411 BZ Heerlen

045 575 15 32

045 571 01 05

De Heer P. Vijgen

Eikenderweg 95

6411 VJ Heerlen

045574 11 65

De Heer E. Vogels

Bautscherweg 123

6418 EL Heerlen

045 542 41 36

De Heer J.M. Voncken

Bellefroidlunet 52

6221 KN Maastricht

043 321 09 36

Mevrouw A. Vroomen

Rozenstraten34

5014 AK Tilburg

Mevrouw. A. Vroomen

Coriovallumstr 36

6411 CD Heerlen

045 571 65 18

De Heer J. van Wersch

In de Hoender 1

6447 EL Merkelbeek

046 442 17 81

De Heer M. Wesel

Kempkensweg 11

6412 AV Heerlen

045 57107 86

De heer J. Weusten

Egstraat 121

6418 JA Heerlen

045 541 30 20

De Heer H. van Zandvoort

Hoolstraat 34

6367 GC Voerendaal

045 575 26 46

De Heer J. Zoethout

Harriet Freezerstraat 38

6416 HW Heerlen

045574 16 84

De Heer Zonneveld

Valkenburgerweg 14

6411 BN Heerlen

Aanmeldingformulier nieuwe leden:

Ja, graag wil ik lid worden
van de Heemkundevereniging Heerlen Stad:

Naam:……………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………
Postcode/Plaats:……………………………………………….
E-mail:……………………………………………………………
Tel: nr:……………………………………………………………
Opsturen naar : L.Franck, Willemstraat 66 6412 AT Heerlen
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