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Verenigingskroniek 2019 
 
januari 2019 

In januari overleden 3 leden van onze vereniging. Op 5 januari overleed Pieter Burggraaf (* 1931). Hij 
was sinds zijn verhuizing naar Houthem in 2017 lid. Enkele dagen later - op 8 januari - overleed Thei 
Voncken (*1935), lid sinds 1998. Een derde lid, Jaap van Rennes (*1934), lid sinds 2003, overleed op 
23 januari te Tongeren. 
 

29 januari 2019 

Els Diederen, lid van onze vereniging, gaf in dorpscentrum De Holle Eik, een lezing met als onderwerp 
‘a g’ne Boan’ (aan de bron), ’t belang van drinkwater en de moeite die onze voorouders moesten doen 
om aan zuiver water te komen. 
 

februari 2019 

Fons Heijnens maakte op de 145 charters (akten) uit de periode 1202-1474 uit het archief van het 
Norbertinessenklooster van de H. Gerlachus een uitgebreide index op persoonsnamen. Deze index is 
via onze website te downloaden. 
Rinus Suijkerbuijk en Fons Heijnens vervaardigden enkele omvangrijke indexen op de hand-
geschreven en vaak moeilijk te lezen registers van de kadastrale boekhouding van de gemeente 
Houthem.  
 

12 februari 2019 

De regio Valkenburg en Heuvelland van het LGOG organiseerde in samenwerking met onze vereni-
ging in dorpscentrum De Holle Eik een lezing over Charles Roemers. De  heer L. Jacobs uit Berg en 
Terblijt is gepromoveerd op een proefschrift, getiteld “Grenzen verlegd. Charles Roemers (1748-1838) 
een Maaslands regent in roerige tijden”. Jacobs besprak in zijn lezing een aantal activiteiten van deze 
veelzijdige man, die door Napoleon in 1803 als eerste ‘Nederlander’ werd opgenomen in het Légion 
d’Honneur, in 1811 als baron in de adelstand verheven en in 1815 door Koning Willem I voor zijn 
verdiensten werd opgenomen in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
 

28 maart 2019 

Op verzoek van de gemeente hield Maurice Stevens van onze vereniging in de pas geopende 
Ouderenwinkel in Broekhem-Noord voor een 40-tal aanwezigen een interessante presentatie met als 
titel “Boven de Baan, bijdrage tot de geschiedenis van een woongemeenschap”.  
 

9 april 2019 
Op deze datum vond de 26e algemene ledenvergadering plaats. Tijdens de bijeenkomst werd 
afscheid genomen van Harry Becker, secretaris van onze vereniging, die zich na 13 jaar niet meer 
herkiesbaar stelde. Onze dank gaat naar hem uit omdat hij in die periode diverse jaren naast secre-
taris ook penningmeester was en dat op een voortreffelijke manier deed.  
Vanwege hun 25-jarig lidmaatschap kregen 19 leden een oorkonde. 
Na de pauze hield Jos Lodewick een lezing over kruisen en kapellen en speciaal over de noodzakelijk 
restauratie van de kapel in Strabeek. 
 

24 april 2019 

Enkele leden van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach hebben de weelderige begroeiing 
van het toegangspad en de overwoekerde omgeving van de Calvariekapel al deels van braamstruiken 
en opgeschoten boompjes ontdaan. Boomscheuten die wortel geschoten hadden in enkele voegen, 
werden verwijderd. Het informatiebord dat tijdens de restauratie van de kapel in 2012 ter plekke 
geplaatst was en tussen de struiken lag omdat de palen verrot waren, kreeg weer opnieuw een plek 
naast de kapel. 
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De boskapel is nu bovendien weer beter zichtbaar vanaf de wandelweg door het Kloosterbos en kan 
er weer een tijdje tegen. 
 

26 april 2019 

Twee leden van onze vereniging, Giel Franssen  en Loe Janssen, ontvingen een Koninklijke onder-
scheiding. Zij werden vanwege hun verdiensten lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 

juni 2019 

Onze leden ontvingen aflevering 51 van ‘t Sjtegelke, met o.m. artikelen over de Oorlogsfabriek in 
Geulhem en Schuilplaatsen van de Houthemse inwoners tijdens de bevrijding. 
 

6 juli 2019 

Mede-oprichter en actief lid van de Werkgroep Kruisen en Kapellen Valkenburg en lid van onze 
vereniging, Sjir Laheij, overleed op 82-jarige leeftijd. 
 

5 augustus 2019 

Sjeng Senden, die sinds enige tijd in verpleeghuis de Lommer in Margraten verbleef, overleed op 5 
augustus. Sjeng was 89 jaar oud en lid vanaf 13 augustus 2006. 
 

21 augustus 2019 

Na een kort ziekbed overleed in Broekhem Loe Deguelle. Met een korte onderbreking in het lidmaat-
schap was hij lid vanaf 12 juni 1995. Loe, o.m. bekend als v.m. kastelein van De Pul, werd 69 jaar. 
 

24 augustus 2019 

Op een zonnige en zeer warme zaterdag vond de jaarlijkse zomerexcursie plaats. 33 deelnemers 
woonden een interessante lezing over de ontwikkeling van het Sphinxkwartier in Maastricht bij, met 
aansluitend een wandeling door het gebied onder leiding van deskundige gidsen. Na een gezamenlijk 
lunch in brasserie Friends in Bunde werd afgereisd naar het Streekmuseum in Elsloo. Daar werd 
uitleg gegeven over de geschiedenis van het Maasdorp Elsloo en in het oude woonhuis kregen we 
een goed beeld van de woonsituatie, werkomstandigheden, leefwijze, gebruiken en gewoontes van de 
vroegere Maaslandse bevolking. Na afloop werd nog even nagepraat en een drankje genuttigd bij 
brouwerij De Fontein in Stein. 
 

11 oktober 2019 
Op 85-jarige leeftijd overleed Mayke (Mia) Markgraaff-Harren. De oud-Houthemse woonde in Buchten 
en was vanaf 2003 lid van onze vereniging.  
 

3 november 2019 
Voor haar inzet voor de Houthemse judoclub Kano ontving ons lid mevr. T. Dolmans-Senders een 
koninklijke onderscheiding. Zij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

14 november 2019 
Met de restauratie van de H. Familiekapel in Strabeek werd een begin gemaakt, door om de kapel 
heen een stalen ‘korset’ te bouwen, zodat niets meer verder kan verzakken of scheuren. 
 

14 december 2019 

Een twintigtal belangstellenden nam deel aan een bezoek aan de St. Josephkerk in Broekhem. Na 
ontvangst met koffie en een wafel in de parochiezaal vertelde ons lid de heer Paul Brouwers over de 
ontstaansgeschiedenis van de parochie en de kerk. Evenals de vorig jaar bezochte kerk in Genhout is 
ook de St. Josephkerk gebouwd naar een ontwerp van architect Boosten. Ook in Broekhem heeft een 
aantal Limburgse kunstenaars van naam meegewerkt aan de verfraaiing van de kerk. Hierna werd de 
kerk bezocht en werden de kunstwerken bekeken. 
 

 

 

 

 

  


