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VERSLAG JAARVERGADERING HEEMKUNDEVERENIGING HOUTHEM ST.GERLACH 1994 

De tweede algemene ledenvergadering werd gehouden op donderdag 
24 maart 1994 in de Geulhemermolen om 20.00 uur. 

Van het totale ledenbestand van 100 leden hadden zich 11 leden afgemeld 
en waren 40 leden en 5 niet-leden aanwezig. 

1. De voorzitter (Jos Lodewick) opent de vergadering om 20.10 uur met 
een welkomstwoord en een kleine inleiding omtrent de bezigheden van 
de vereniging in het afgelopen jaar. Hierbij memoreert hij tevens 
het overlijden van ons trouw lid Dhr.Th.Ackermans. 

2. De voorzitter deelt verder mede dat de contributie ook na de 
vergadering in kontanten kan worden voldaan bij de secretaris 
(Dhr.J.Odekerken). Op de uitnodiging voor het bijwonen van de 
jaarvergadering was namelijk per abuis het bankrekeningnr. van onze 
vereniging niet vermeld. De penningmeester (Dhr.P.Odekerken) is 
helaas door ziekte verhinderd om zijn taak waar te nemen. 
Voorts werden de aanwezige leden verzocht de in circulatie zijnde 
presentielijst te willen voorzien van hun paraaf. 

3. De notulen van de jaarvergadering 1993 werden zonder op- of 
aanmerkingen door de vergadering geaccordeerd. 

4. Het jaarverslag 1993 werd ook zonder op- of aanmerkingen door de 
vergadering geaccordeerd. 

5. Het financiëel verslag 1993 werd eveneens door de vergadering zonder 
op- of aanmerkingen geaccordeerd. 

6. M.b.t. het verslag van de kascontrole-commissie deelt Dhr.H.Becker 
mede dat hij d.d. 11 maart 1994 tesamen met Dhr.L.Odekerken de 
financiëele gegevens van onze vereniging bij de penningmeester 
heeft ingezien en gecontroleerd, waarna vol tevredenheid kon worden 
geconstateerd dat de penningmeester de financiëele gegevens van onze 
vereniging op een voortreffelijke manier heeft verzorgd. 
De vergadering spreekt dan ook zijn waardering uit voor het 
verrichte fiananciëele beheer d.m.v. een applaus. 
De nieuwe kascommissie zal opnieuw bestaan uit de heren H.Becker, 
L.Odekerken en G.Sleijpen als reserve. 



7. In het kader van de periodieke bestuursaftreding van de heren 
J.Keulers en J.Lodewick besluit de vergadering d.m.v. een instemmend 
applaus om beide heren bij acclamatie te herkiezen. 

8. De aktiviteiten van de vereniging in 1994 bestaan voornamelijk uit 
bezigheden die door de verschillende werkgroepen (Archeologie, 
Kruisen en Kapellen, Genealogie, Verzamelen) georganiseerd zullen 
worden. Daarnaast zullen voorts nog enkele lezingen en/of dia-
presentaties op het programma staan. 

Het starten van een verenigingsblad in 1994 staat bovendien boven 
aan de agenda. Het ligt in de bedoeling om de eerste uitgave huis 
aan huis in Houthem, Broekhem en Geulhem kostenloos te laten 
bezorgen; de daarop volgende uitgaven van het verenigingsblad zullen 
alleen aan de leden worden verstrekt. 

Tijdens de vergadering blijkt dat er veel animo bestaat voor een 
mogelijke excursie naar de Rijksdienst voor Monumentenzorg te Zeist 
in mei of juni 1994 (herfstvakantie ?). 

G.Sleijpen stelt voor om een historische wandeling door Houthem te 
organiseren. Het bestuur had reeds het voornemen om een historische 
wandelkaart met oude benamingen van veld- en straatnamen e.d. samen 
te stellen en aan de hand van die kaart een wandeling te organiseren 
G.de Heus merkt hierbij op dat 2 jaar geleden reeds een dergelijke 
wandeling heeft plaatsgevonden. Hierhaling hiervan is niet uit te 
sluiten. 

Pastoor Keulers wijst verder nog op het boek 'Hemelse trektochten 
1400-1850' m.b.t. broederschappen in Maastricht. Wellicht is het 
volgens hem mogelijk om m.b.t. broederschappen in Houthem te zijner 
tijd e.e.a. uit te zoeken. 

9. Tijdens de rondvraag wordt door G.Voncken een exemplaar van het 
(mede door hem samengestelde) repertorium op de 'Limburgse Leeuw' 
aan de vereniging geschonken. 
Hiervoor namens de vereniging onze hartelijke dank. 

K.Meulenberg-Theunissen vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de 
kapel bij de kluis. De voorzitter deelt haar mede dat er geen 
concrete ontwikkelingen zijn. De gesprekken met de eigenaar en het 
gemeentebestuur geven hieromtrent ook geen reden tot optimisme. Het 
opknappen ter plekke brengt het probleem met zich mee, dat het 
daarop volgend toezicht en onderhoud uit praktisch opzicht niet 
uitvoerbaar blijkt te zijn. Vandaar dat door het bestuur van onze 
verenging het idee werd geopperd om de kapel te verplaatsen naar het 
einde van de van Caldenborghsweg. Het onderhoud en toezicht op de 
kapel zou op deze plek gegarandeerd kunnen worden door de buurt-
bewoners. Hoofdprobleem is en blijft echter de minimale medewerking 
van de eigenaar. 

Fr.Bergsteijn weet m.b.t. de kapel bij de Kluis nog te vertellen dat 
reeds in 1991 het voornemen bestond om de kapel te laten restaureren 
door de stichting 'de Rotswoning'. Deze restauratie is echter niet 
doorgegaan vanwege ver gevorderde restauratieplannen van de eigenaar 
van l'Hermitage. Dhr.Bergsteijn is bovendien tegen verplaatsing. 



/o-
À.Jakobs deelt de meninq van de vorige spreker om de kapel niet te
verplaatsen. Hij pleit met name voor het behoud van de Èapel, maar
heeft ook ingezien dat van de schoonmaakaktie in l-991 nu niets meer
te bespeuren va1t.

J.Vankan vraagt naar de aktiviteiten van de vereniging i.v.m. het
feit dat onze streken 50 jaar geleden bevrijd werdàn. Hierop wordt
hem medegedeeld dat er na de pause twee sprekers rn.b.t. dit onder-
werp hun ervaringen zullen verwoorden.

A.Kreusch stelt voor om advies van de tschaesberger Gankr te vragen
m.b.t. financièeIe steun voor de uitvoering van een eventuele
restaratie van de kapel bij de Kluis. Het bestuur was van deze
mogelijkheid reeds op de hoogte.

l-0. Na de pauze gaven de heren G.de Heus en Fr.Bergsteijn op voortref-
felijke wijze weer, hoe zí) de laatste oorlogsdagen hadàen ervaren.
G.de Heus gaf vo1 overgave weer hoe de qevoelens onder de burger-
bevolking in de dagen moet zijn geweest.
Fr.Bergsteijn concentreerde zich meer op de omvang van de militaire
aktiviteiten in onze streek. Hij maakte hierbij gebruik van enkele
kaarten lraarop de troepenbewegingen van verschillende infanterie
divisj-es waren weer§tegeven. Naast kopJ-en van deze kaarten was er
die avond ook een kopie van een rValkenburg Rest Centert uitgave
gratis te verkrijgen.

Na deze voordrachten ontstond er een levendige discussie m.b.t.
gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren en de bevrijding. Het zou te
ver voeren om hiervan verslag uit te brengen, temeer daar dit alles
door G.Sleijpen op video-band werd vastgelegd. Hiervoor ook onze
hartelijke dank.

l-1. Alvorens de vergadering te sluiten bedankt de voorzitter de
aanwezigten voor hun komst en interesse, en wenst iedereen goed
thuis.

De secretaris

J . H. L. Odekerken


