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Verenigingskroniek 2020 

 

1 januari 2020 
Het aantal leden aan het begin van het jaar bedroeg 322. 
 

21 januari 2020 
De eerste lezing van het jaar door Kelly Krijntjens over de bevrijdingskinderen met 
een donkere huidskleur en over de voorgeschiedenis van het boek “Kinderen van 
zwarte bevrijders” mocht zich verheugen op mooie opkomst van zo’n 40 
geïnteresseerden. 
 

februari 2020 
Sinds deze maand bevat onze website een interessante mogelijkheid om te kijken 
wie er in 1796, 1813  en 1842 in Houthem woonden en waar. De inwonerslijst 1796 
was al te raadplegen, maar nu is redelijk duidelijk op de kadastrale kaarten van 1813 
en 1842 te zien waar deze mensen woonden. Bovendien zijn op de kaart uitsnedes 
uit 1842 de kadastrale nummers vermeld met de namen van eigenaren en 
vruchtgebruikers omstreeks dat jaar. 
Hiermee is een eerste belangrijke stap gezet in de bewoningsgeschiedenis in de 
laatste ca. 200 jaar. 
 

13 maart 2020 
In Leiderdorp overleed Anneke Versteegen-van IJzendoorn. Zij was vanaf 1995 een 
van onze trouwste leden van buiten Houthem, totdat ze werd opgenomen in 
verpleeghuis Leythenrode in haar woonplaats Leiderdorp en ze gemist werd bij onze 
activiteiten. Anneke werd 79 jaar. 
 

juni 2020 
Ruim 2.000 nieuwe krantenartikelen m.b.t. Houthem, Broekhem en Geulhem zijn 
toegevoegd aan het artikelenbestand. Voornamelijk uit Limburgse kranten, zoals 
Limburger koerier (1890-1919), Limburgsch dagblad (1910-1961) en De Limburger 
(1921-1941). De artikelen bevatten de volledige tekst van de krantenartikelen. Er kan 
nu gezocht worden in ruim 20.000 kranten-/tijdschriftartikelen. 
Op onze website zijn nu ook vrijwel alle artikelen die verschenen zijn in de Sjtegelkes 
(t/m nr. 50) integraal te raadplegen. 
 

30 juni 2020 

De restauratie van de kapel in Strabeek is gereed. De constructieve werkzaamheden 
werden door aannemersbedrijf Coppes uitgevoerd: de fundering is gestabiliseerd en 
er is bestrating aangelegd langs de Klaterstraat, de muren zijn verankerd, de 
scheuren zijn gedicht en de muren waar nodig opnieuw gevoegd. Verder is het 
hekwerk hersteld, van een deugdelijk slot voorzien en opnieuw uitgericht. Daarna zijn 
door vrijwilligers nog een aantal werkzaamheden verricht. De mensen van de 
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werkgroep Kruisen en Kapellen hebben de oude verflagen van de muren verwijderd, 
de windplanken en de sierlijsten vervangen 

 

5 juli 2020 
In het Geerlingshospice in Valkenburg overleed Johan Pluymaekers op 83-jarige 
leeftijd. Johan was 18 jaar lang lid van onze vereniging. 
oktober/november 
Deelname aan de Rabo Club Support-actie leverde onze vereniging het prachtige 
bedrag van € 572,73 op. Wij bedanken onze leden die hun stem op onze vereniging 
hebben uitgebracht. 
 

11 december 2020 
Spoorwegfanaat en lid Jan Voncken overleed op 81-jarige leeftijd. Jan was lid sinds 
2001 en was voor ons een vraagbaak als het ging om vragen over de spoorwegen. 
 

Vanwege de Corona-pandemie kon er dit geen geen algemene ledenvergadering 
gehouden worden.  
Tien leden die dit jaar 25 jaar lid van onze vereniging waren, ontvingen thuis een 
oorkonde. 
 

 

                    

 

        

 

 

 

 

 

 

  


