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Verslag jaarvergadering 1997 

Aanwezig:  34 leden 
	

Afgemeld:  16 leden 

De algemene ledenvergadering werd gehouden op maandag 2 juni 1997 in Hotel Vue des 
Montagnes om 20.00 uur. 

1. De voorzitter opende de vergadering om 20.15 uur met een welkomstwoord en 
memoreerde tevens de in het afgelopen jaar overleden leden t.w. Dhr.Kreusch, 
Dhr.Janssen en Dhr.Zurstrassen. 

2. Het verslag van de jaarvergadering 1996 werd door de aanwezigen zonder op- of 
aanmerkingen aangenomen. 

3. Het jaarverslag was zoals elk jaar te lezen in het verenigingsblad. De vergadering had 
hierop geen op- of aanmerkingen. 

4. Het financieel overzicht over 1996 lag ter inzage tijdens de vergadering. 
Bij afwezigheid van de kascontrole-commissie t.w. Dhr.Vonken en Dhr.Sleijpen, kon de 
voorzitter mededelen dat hem door de commissie was doorgegeven dat er geen op- of 
aanmerkingen op het financiële beheer waren. 
De nieuwe kascontrole-commissie zal gaan bestaan uit Dhr.Sleijpen (zittend) en 
Dhr.Ondrejka. 

5. De statutair aftredende bestuursleden Dhr.Keulers en Dhr.Lodewick stelden zich beiden 
herkiesbaar en werden dan ook door de vergadering, middels een instemmend applaus, 
herkozen. 

6. A.d.h.v. het jaarprogramma 1997/1998 stelde Dhr.Beusen de vraag of bij het herstel 
van de Gerlachuskapel aan de Onderstestraat, deze wel of niet wit geverfd zou gaan 
worden. De voorzitter deelde hierop mede dat Monumentenzorg adviseerde (niet-bindend)  
om de kapel weer wit te maken. Het bestuur van de heemkundevereniging is echter van 
mening de huidige mergel-structuur te handhaven c.q. te behouden. Het merendeel van 
de aanwezigen was ook tégen het wit maken ! 
Dhr.Beusen deed tevens een oproep voor oude foto's van de kapel bij de Kluis. De 
voorzitter adviseerde hem eens navraag te verrichten bij Monumentenzorg. 
De voorzitter deelde tevens mede dat men zich na de vergadering kon aanmelden als 
medewerker tot behoud en registratie van het typische Houthemse dialect. De 
heemkundevereniging bemiddeld hierin namens de Sjtiechting Vallekebergse Dieksjonaer'. 

7. Tijdens de rondvraag deed Dhr.de Heus een oproep aan de vergadering voor suggesties 
m.b.t. eventuele permanente huisvestigingsmogelijkheden voor de heemkundevereniging. 
Hierop werd door de vergadering gereageerd met het Franciscusoord, de nieuwe Holle Eik, 
kasteel Theunissen, de oude lagere school, het leegstaande stationsgebouw, een ruimte 
in het Cháteau en tenslotte het klooster te Vroenhof. 



Dhr.Beyering kwam tijdens de rondvraag terug op het wel of niet wit maken van de 
Gerlachuskapel met de vraag 'wie heeft wat besloten?'. Hierop antwoorde de voorzitter 
dat de heemkundevereniging alleen heeft bemiddeld tussen de eigenaar (=gemeente) 
en de initiatiefnemers (=buurtbewoners). De heemkundevereniging heeft niet expliciet 
een bindend besluit genomen, maar heeft alleen haar mening aan de initiatiefnemers 
aanbevolen. Toch werd door Dhr.Beyering aangedrongen op een stemming door de 
vergadering. Hieruit bleek dat de overgrote meerderheid vóór de handhaving van de 
bestaande mergelkleur was. N.a.v. deze uitslag zal de werkgroep en de gemeente, 
door de heemkundevereniging, medegedeeld worden dat de vergadering heeft 
besloten om de kapel niet wit te verven. 

Dhr.Notten vroeg verder nog naar de hoedanigheid van de gesuggereerde slechte 
onderhoudstoestand van de Martinuskapel aan de Putweg. De voorzitter deelde hem 
hierop mede dat de kapel bouwkundig nog goed was, maar het glas-in-lood veel te 
lijden had gehad. 

Na de pauze hield ons lid Dhr.Mulders een dia-presentatie over de wilde flora in het Geuldal 
vanaf Meersen, via de Nachtegaal, de Geul-hellingen, de Kromme-steeg, het Ravensbos, de 
drie-beeldjes en kasteel Schaloen tot in het Gerendal. De opnamen waren omstreeks 1955 
genomen. Vele kruiden, distels, rozen, annemonen, orchideën, vlinders, slakken, hommels, 
bijen, zwammen, paddestoelen en zelfs de gele springkikker passeerden hierbij de revue. 
We hopen dat deze natuurpracht zich binnen afzienbare tijd weer zal manifesteren in het 
nieuwe natuurontwikkelingsgebied `Ingendaer.  
Nogmaals dank aan Dhr.Mulders voor deze schitterende vertoning ! 

m.v.g 
John Odekerken 
(secretaris) 


