
Verenigingskroniek 2022 

 

1 januari 2022 

Onze vereniging telde op deze datum 304 leden. 

 

5 januari 2022 

Nadat veel werk verzet was met het indexeren van diverse notariële akten, kwam de Index 

op de notariële akten 1720-1774 van de Houthemse notaris Gulielmus Philippens’ gereed. 

De index werd beschikbaar gesteld op onze website en er verscheen - in beperkte oplage -

een gedrukte versie hiervan. Deze index bevat naast een korte toelichting een tabel van 389 

pagina’s met vele duizenden familienamen. 

 

21 januari 2022 

Op 92-jarige leeftijd overleed in haar woonplaats Maastricht de in 1929 in Houthem geboren 

Mimi Hanneman-Zurstrassen. Zij was bijna 19 jaar lid van onze vereniging. 

 

17 februari 2022 

Ons lid Harry Diederen, echtgenoot van Suzanne Vrancken, overleed op 83-jarige leeftijd. 

Beiden waren sinds 2003 lid en zij waren vrijwel altijd van de partij tijdens onze jaarlijkse 

zomerexcursies, waarbij Harry veel foto’s maakte. 

 

27 februari 2022 

Twee indexen op notariële akten kwamen gereed en werden op onze website beschikbaar 

gesteld. Het gaat om indexen op de akten 1781-1790 van notaris Jan Arnold Isaac Langlet 

en de akten 1858-1864 van notaris Gustave Libert van Meerbeke. 

 

1 maart 2022 

Mia Engelbert-Hoofs overleed in haar woonplaats Houthem. Zij zou over 10 dagen 84 jaar 

zijn geworden. Met haar lidmaatschap gedurende 22 jaar ondersteunde zij onze vereniging. 

 

7 maart 2022 

Nadat de corona-maatregelen versoepeld waren, kon weer een aanvang gemaakt worden 

met de archiefwerkzaamheden door bestuursleden en vrijwilligers. 

 

Maart 2022 

Onze vereniging stelde zich garant voor de kosten van restauratie door het restauratieatelier 

Restaura van een voorraadvat van Elmpter aardewerk. De scherven van dit vat werden bij 

het archeologisch bodemonderzoek voorafgaande aan de restauratie van château St. 

Gerlach door ons lid Doeke Krikke gevonden. De gerestaureerde pot werd tijdens de 

expositie in het Heiligdom op 7 mei tentoongesteld. Voor de restauratie hebben we subsidie 

weten te krijgen. 

 

29 maart 2022 

Te Nieuwerkerk aan de IJssel overleed Marita Meertens-Lodewick. Marita, geboren in 

Houthem en zus van onze voorzitter, werd 76 jaar oud en was lid sinds 1995. 

 

26 april 2022 

In Bemelen werd ons bestuurslid Rinus Suijkerbuijk tot zijn verrassing door de burgemeester 



van Eijsden-Margraten verwittigd van het feit dat het Zijne Majesteit had behaagd om hem te 

benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele verdiensten voor onze en 

andere verenigingen. Nagenoeg het voltallige bestuur was aanwezig bij het opspelden van 

de bijbehorende versierselen. 

 

7 mei 2022 

Tijdens de tentoonstelling ‘Leven en werken in kloosters : ora et labora’ in de kruisgang van 

het Heiligdom werd het eerdergenoemde gerestaureerde voorraadvat tentoongesteld. Onze 

vereniging maakte de restauratie van het vat mogelijk. 

 

10 mei 2022 

Na 2 jaar met corona-beperkingen kon weer een Algemene Ledenvergadering gehouden 

worden in de Holle Eik. De vergadering werd bezocht door zo’n 35 leden, die o.m. akkoord 

gingen met de benoeming van 2 nieuwe bestuursleden: Maartje Thissen en Guido Slenter. 

Zeven leden: dhr. G. Franssen, mw. M. Franssen-Frijns, mw. H. Braam-Crutzen, dhr. G. 

Sillen, mw. Th. Paping-Philippens, dhr. F. van Maanen Winters en dhr. A. Narinx ontvingen 

(thuis) een fraaie oorkonde vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. 

Na de pauze hield Karen Jeneson, curator van het Thermenmuseum in Heerlen een 

interessante en boeiende lezing over Romeins Zuid-Limburg. 

 

23 mei 2022 

Sjtegelke nummer 57 werd door de drukker geleverd en werd door een aantal vrijwilligers 

van de vereniging (en Post NL) bij onze leden bezorgd. 

 

Augustus 2022 

N.a.v. een verzoek van de redactie van het televisieprogramma Verborgen Verleden hebben 

we historische en genealogische gegevens uitgezocht en aangeleverd. 

 

20 augustus 2022 

Tijdens de zomerexcursie werd door 28 personen een bezoek gebracht aan Heerlen. Daarbij 

stond een bezoek aan het Maankwartier op het programma en in de middag een bezoek aan 

het Thermenmuseum. Deze excursie werd door de deelnemers zeer gewaardeerd. 

 

23 augustus 2022  

Het bruggetje over de molentak nabij de waterval, dat in het voorjaar van 2022 is aangelegd 

op initiatief van de Stichting Wij Houthem Sint Gerlach werd op 23 augustus officieel 

geopend. Onze vereniging bedacht hiervoor een passende naam - ’t Somersbrökske - 

verwijzend naar de blokbrekers Somers, die in het in 1934 afgebroken pittoreske huisje aan 

de Geulbrug over de molentak woonden. 

 

September/oktober 

Op initiatief van Ralph Kaumanns, eigenaar van Plus Berg en Terblijt, wordt aan het einde 

van het jaar een plaatjesboek uitgebracht met foto’s/plaatjes van Berg, Terblijt, Vilt en 

Houthem. 

Voor het samenstellen hiervan werden wij benaderd en een aantal bestuursleden hebben 

samen met Huub In de Braekt een selectie gemaakt van zo’n 150 foto’s. Onze vereniging 

heeft verder voor passende teksten gezorgd. 

 



2 oktober 2022 

Jo Schefer, echtgenoot van Mia Brouns, en 14 jaar lid van onze vereniging overleed op 93-

jarige leeftijd in Geleen. Het echtpaar woonde in Holtheym te Vroenhof. 

 

5 oktober 2022 

In Thorn overleed op 85-jarige leeftijd Anny Siebers-Harren. Anny was een trouw lid, al 

vanaf de oprichting van onze vereniging in 1993. Zij bezocht regelmatig vanuit Stramproij 

haar geboortedorp Houthem en was vaak aanwezig als onze vereniging een jaarlijks 

uitstapje of een lezing organiseerde. Zij keek er naar uit om oude bekenden te treffen en 

vertelde honderduit over haar verleden en haar herinneringen aan Houthem en haar familie. 

 

8 oktober 2022 

Tijdens een rondleiding in het klooster Wittem konden de 24 aangemelde deelnemers een 

kijkje nemen achter de kloostermuren van het klooster. Daarbij werd door de gidsen 

enthousiast verteld over de rijke geschiedenis van het Redemptoristenklooster en werden de 

kerk, kapellen, de oude refter, de imposante kloosterbibliotheek en de grafkelder bezocht. 

 

12 oktober 2022 

In verzorgingstehuis Avé Maria in Geulle overleed Lène Crutzen-Brands op 81-jarige leeftijd. 

Wiel en Lène waren sinds 2006 lid. 

 

14 oktober 2022 

Ook dit jaar deed onze vereniging mee met de Rabo ClubSupportactie. Deze actie bracht 

het mooie bedrag op van € 282,24. Het bedrag is bestemd voor de aanschaf van een 

ladekast voor kaarten en tekeningen. 

 

2 november 2022 

Lezing door Els Diederen over bakken en bakkes. Zij besprak aan de hand van een 

Powerpointpresentatie het ontstaan, de ontwikkeling en de teloorgang van het bakkes in 

Zuid-Limburg. Naast een uitgebreid overzicht kregen de ruim 40 aanwezigen prachtige foto’s 

te zien van de verschillende typen. Ook werd aandacht besteed aan het bakken van brood 

en vlaai. 

 

25 november 2022 

In zorgcentrum Oosterbeemd in Valkenburg overleed mej. Lieske Souren in de leeftijd van 

89 jaar. Mej. Souren was vanaf juli 1994 lid van onze vereniging. 

 

November 

Aflevering 58 van ’t Sjtegelke lag eind november op de deurmat bij onze leden. 

 

10 december 2022 

Een twintigtal geïnteresseerden namen deel aan de rondleiding in de kerk van St. Jozef 

Arbeider te Meerssen-West. In een koude kerk (energiebesparing) vertelde dhr. 

Timmermans over de totstandkoming van de kerk in de jaren ’50 en de verschillende 

kunstwerken. 

 

11 december 2022 



Te Maastricht overleed Jef Bergsteyn. Jef was lid vanaf 1993 en ondanks zijn verminderde 

gezichtsvermogen nam hij vaak deel aan onze jaarlijkse zomerexcursies. Jef werd in 

Geulhem geboren en woonde in Termaar. Hij was 88 jaar toen hij stierf. 

 

Ledenaantallen 

Het ledenverlies mede als gevolg van overlijdens in de afgelopen Corona-jaren hebben wij 

niet goed kunnen maken met aanmeldingen van nieuwe leden. Wij hopen dat we in ons 

jubileumjaar 2023 – we bestaan dan 30 jaar - nieuwe leden mogen verwelkomen. 

 


