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Beste lezer, 
 
Voor u ligt onze nieuwsbrief nummer vijf en twintig, de 7e van 2015.  

 
Nieuws van de boekredactie. 
Zoals u in de vorige editie kon lezen is het de redactie ook in 2015 weer gelukt om een 
uitgave van Op de Huugte te realiseren. Tijdens de twee afhaal dagen, zaterdag 7 en 
zondag 8 november zijn weer velen het boek komen afhalen, echter ieder jaar zijn er steeds 
meer abonnees die ondanks de aankondigingen het “vergeten” af te halen. Enkele vergeten 
boekjes willen we nog wel naleveren, maar als het er teveel worden kan dit niet meer.  
Abonnees die het boek nog niet hebben afgehaald kunnen dit alsnog doen bij Yolanda Loo, 
Hoenderstraat 22. Wel graag even een afspraak maken: tel. 4582914. 
Of afhalen tijdens een van de donderdagavonden dat we tussen 19.30 en 20.30 in de 
veiling aanwezig zijn. 
 weer gelukt om een uitgave van Op de Huu gte te realiseren.  

 

 
Wie helpt. 
Herhaalde oproep over het huis van de weduwe Caanen- Meessen. 
In de vorige nieuwsbrief vroegen we, speciaal aan de inwoners van Groot Welsden, om 
hulp bij het vinden van de woonplaats van de weduwe Caanen-Meessen. Hier is echter 
helemaal geen reactie op gekomen. Als er misschien nog iemand is, die niet heeft 
gereageerd maar wel meer hierover weet, hadden we dit alsnog graag gehoord. 
Voor de duidelijkheid is dit stukje nog eens geplaatst. 
In een document van rond 1800 wordt gesproken over de Putterstraat in Groot Welsden. 
Zelfs in 1796 is deze naam er al, want  de Weduwe Maria Caanen-Meessen woonde in de 
Putterstraat op huisnummer 89, en zij was weduwe van Philippe Caanen. Zij woonde in bij 
haar broer, de fam. Meessen-Brouwers. 
In 1815 heet dit adres: huisnummer 106  Margraten, Groot Welsden.   
Ten oosten woonde buurman Joannes Sluijsmans en ten westen Hermanus Meeuwen, en 
zijn huis heette:”Coolhof". 
Wie weet, exact of bij benadering, waar dat  pand Meessen-Brouwers heeft gelegen?  
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Wie staat er op de foto. 

 
 

 
Deze keer een foto van de Gerendal kapel uit Scheulder. 
Wij hopen deze keer op een groot aantal reacties van de “inwoners van Sjuèlder”. 

 
 



 

Dan de namen bij de foto van de vorige nieuwsbrief. 
 
 

 
1. Marijke Bisscheroux 
2. Marietje Lemmens 
3. Jolanda Prevoo 
4. Rita Bastings 
5. Marietje Bisscheroux 
6. Karin Kusters 
7. Jennie Sluysmans 
8. Liesbeth Schoot 
9. Christian Prevoo 
10. Pauli Prevoo 
11. Karin Frints of Frijns 
12. Elly van Laar 
13. Alice Frijns of Frins 
14. Marga Brouwers 
15. Maria Smeets 
16. Christian Janssen 
17. Marion van Wissen 
18. Elly van Eynatten 
19. Anita Onnou 
20. Jozien Kleijnen 
21. Kitty Sluysmans    26. Sandra Steins.    
22. Marleen Faarts    27. Karin Essers 
23. Ans Kamerman    28. Anja Heusschen 
24. Marion van den Esker   29. Juf. Pinckaerts 
25. Carla Houben 
Bij sommige achternamen weet ik niet zeker of het juist is geschreven. Met vriendelijke groet, Marion 
Beijers – van den Esker. 
  



 

In verband met het naderende kerstfeest een stukje over een mysterieuze plant die tijdens 
de komende feestdagen weer veelvuldig in de huiskamer aanwezig zal zijn, namelijk de 
maretak of vogellijm.  De maretak is een half parasiet en ze leeft hoofdzakelijk van het 

voedselrijk sap van de gastboom. Ze verbreid 
zich vooral door zaden. Rond de top van de 
gaffelvormige takjes vormen zich bij de 
vrouwelijke exemplaren witgele besjes, die 
door vogels, vooral lijsters en merels, gegeten 
worden. Omdat het zaadje in een slijmerige en 
plakkerige massa zit  wordt de vogel als het 
ware gedwongen zijn snavel aan een tak af te 
vegen, waarbij de kans bestaat dat het zaadje 
op de tak blijft plakken.  
Gebeurt dit op een plaats waar de bast een 

scheurtje vertoont, dan kan het zaadje ontkiemen en er ontstaat een nieuwe maretak. De 
mistel, zoals de maretak ook wordt genoemd, is een plant van de kalkgrond, waardoor hij 
in Nederland alleen in Zuid-Limburg voorkomt. Daarbij kiest hij zijn waard- of gastboom ook 
nog uit, vooral populieren - in onze streek zeggen we canadassen-, en appel- en 
perenbomen 
In de grijze oudheid, toen onze voorouders nog aan heksen en spoken geloofden, schreef 
men aan de maretak bovennatuurlijke krachten toe, zowel in positieve als in negatieve zin. 
Bijzonder waardevol was een mistel die op een eik groeide. Deze werd door een Druïde, 
een Keltische priester, met een gouden sikkel van de tak afgesneden. Bij bepaalde 
Germaanse stammen werden gaffelvormige takken van mistels omgekeerd op de graven 
geplaatst als symbool van de dood. In Verenigd Koninkrijk werd de maretak tijdens het 

begin van het Christendom tijdens de kersttijd als teken van 
hoop en verzoening gebruikt. De plant werd en wordt boven de 
deur opgehangen en het staat iedereen vrij het meisje te 
kussen dat onder die tak staat of doorgaat. In Limburg hebben 
onze voorouders een naam bedacht die ze aan een uiterlijk 
kenmerk van de plant ontleend hebben. Wanneer men een 
takje met twee topblaadjes naar beneden houdt, krijgt men de 
indruk dat dit op een paarden haam lijkt, vandaar de naar 
haamsjöt. Varianten op die naam zijn: haamsjel en haomsjpiën. 
De naam duvelsnis, duivelsnest, gaat terug in de tijd toen het 

volksgeloof voor een groot gedeelte uit bijgeloof bestond en aan de plant duivelse kracht 
toekende. 
 

 
 
 
 
 



 

 
Mededelingen. 
Donderdag 10 december  19.30  Inloopavond werken aan projecten 
Zaterdag 2   januari   10.00  Werken in museum/inloopochtend 
Donderdag 14 januari   19.30  Inloopavond werken aan projecten   
In verband met de feestdagen is er in december maar een inloopavond. 
 
Beste lezer, tot zover onze laatste nieuwsbrief van 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  
 

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
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