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Verenigingskroniek 2021
1 januari 2021
Op deze datum telde onze vereniging 319 leden.
30 januari 2021
Op 30 januari overleed op 84-jarige leeftijd Jef Moobers. Jef, geboren en getogen in
Houthem en bewoner van een van de oudste boerderijen in ons dorp, was sinds de
oprichting in 1993 trouw lid van onze vereniging. Hij overleed in Heerlen.
31 januari 2021
Een dag later overleed in het MUMC+ te Maastricht Mathieu Braeken. Mathieu,
geboren in Houthem en woonachtig in Vilt, was lid sinds 2003 en zette zich o.m. in bij
het ordenen van onze collectie krantenknipsels en tijdschriftenartikelen. Hij werd 85
jaar.
1 februari 2021
Mevr. Clara Blezer-Baumans, lid vanaf 2006, overleed te Maastricht op 93-jarige
leeftijd.
6 februari 2021
In verpleeghuis Valkenheim in Valkenburg overleed op 95-jarige leeftijd een van
onze oudste leden: Charles Odekerken. Hij werd geboren in Houthem op 26 april
1925. Charles was vanaf de oprichting lid van onze heemkundevereniging.
17 februari 2021
Harrij van Hertrooij, geboren te Heeze op 20 december 1933, overleed in Valkenburg
op 17 februari. Harrij en zijn echtgenote Lies Pluijmaekers, meldden zich in 2007 aan
als lid van onze vereniging.
28 maart 2021
Architect ir. P.A.M. Mertens, lid van onze vereniging sinds 2000 en nauw betrokken
bij de restauratieplannen van onze parochiekerk en het kasteel, overleed in Heerlen.
Hij is 88 jaar oud geworden.
23 april 2021
Op 79-jarige leeftijd overleed in zijn woonplaats Eben Emael (B.) ons lid en oudHouthemer Charles Hendriks. Hij steunde ons als lid vanaf 1995.
mei 2021
Begin mei verscheen aflevering 55 van ons verenigingsblad ‘t Sjtegelke.
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13 mei 2021
Pieter Canton, sinds 2015 deels woonachtig in ons dorp en vanaf dat jaar ook lid van
onze vereniging, overleed in Bladel op 13 mei.
28 mei 2021
Ons lid Joep Pluymaekers werd vrijdagmiddag 28 mei verrast met een hoge
pauselijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Commandeur in de Orde van SintSylvester vanwege zijn vele verdiensten voor de kerk en de samenleving.
5 juni 2021
Op 80-jarige leeftijd overleed Tiny Dolmans-Senders. Zij was sinds 2018 lid. Voor de
recente aflevering van ‘t Sjtegelke stelde zijn nog foto’s beschikbaar van de
verdwenen wachtpost 21 in Vroenhof, waarin het gezin een tijd gewoond heeft.
20 juni 2021
In Zorgcentrum Beukeloord in Meerssen overleed toch nog onverwacht na een
langdurige ziekte op 84-jarige leeftijd Hannie Bosten-Maussen. Jules en Hannie
waren sinds 2018 lid.
Augustus 2021
Voor het tweede achtereenvolgende jaar kon de traditionele zomerexcursie vanwege
corona helaas geen doorgang vinden.
13 september 2021
Er werden weer veel nieuwe kranten- en tijdschriftartikelen met volledige teksten
toegevoegd aan het artikelenbestand. Er kan nu - op elk woord of combinatie van
woorden - gezocht worden in 20.635 artikelen.
22 september 2021
Paul Cauberg uit Broekhem overleed op 79-jarige leeftijd na een langdurige ziekte.
Paul en echtgenote Madeleine waren sinds 2006 lid van onze vereniging.
2 oktober 2021
Vlak na haar verhuizing naar Fonterhof in Berg en Terblijt overleed Odie BostenLataster op 76-jarige leeftijd. Ondanks haar handicap was zij sinds 1993
geïnteresseerd in het wel en wee van onze vereniging.
6 oktober 2021
Enkele dagen na het overlijden van Odie overleed haar oud buurjongen/-man Jo Elie.
Jo werd 77 jaar oud en was 21 jaar lid van de heemkundevereniging.
11 oktober 2021
Ton Bielders uit Broekhem overleed op 84-jarige leeftijd op 11 oktober. Ton was een
van de initiatiefnemers van de schenking van het vaandel en de archivalia van de
opgeheven Broekhemse fanfare aan onze vereniging. Hij was sinds 2009 lid.
28 oktober 2021
Op 75-jarige leeftijd overleed Bert Plusquin, lid vanaf 1999, in het ziekenhuis te
Maastricht. Bert woonde in de voormalige pastorie aan de Onderstestraat.
oktober/november 2021
Onze vereniging stelde historische foto’s van Broekhem beschikbaar aan de Aldi.
Deze foto’s zijn uitvergroot aan de noordzijde op de ramen van de heropende
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supermarkt aangebracht.
10 november 2021
De Rabo Clubsupport actie heeft het mooie bedrag van € 301,05 voor onze
vereniging opgebracht. Dank aan allen die ons hebben gesteund.
13 november 2021
Met het onthullen van een informatiebord en een Romeinse mijlpaal werd een
replicatie van de reconstructie van de Via Belgica op een gedeelte van het Wijland
onthuld.
Het idee voor de aanleg van een zichtbaar stukje Romeinse weg ontstond naar
aanleiding van de vondst van sporen van vermoedelijk de Via Belgica in 2017 bij de
reconstructie van de doorgaande weg St. Gerlach. De heemkundevereniging
Houthem–St. Gerlach werd gevraagd een plan uit te werken. In samenwerking met
Camille Oostwegel, grondeigenaar, en Karen Jeneson conservator van het
Thermenmuseum werd een plan opgesteld, waarmee vervolgens bij gemeente en
provincie subsidie werd aangevraagd en gekregen.
december 2021
Aflevering 56 van ‘t Sjtegelke, met weer een variëteit aan onderwerpen, verscheen
rond Sinterklaas.
10 december 2021
In Heerlen overleed Jan Quaedvlieg, geboortig uit Houthem, op 88-jarige leeftijd. Hij
was sinds de oprichting van onze vereniging in 1993 trouw lid en bezocht regelmatig
onze lezingen en bijeenkomsten.
14 december 2021
Op 75-jarige leeftijd overleed Paula Lucassen-Bemelmans. De heer en mevrouw
Lucassen waren - niet afkomstig, maar wel woonachtig in Houthem - net 1 jaar lid.
31 december 2021
Onze vereniging telde eind december 304 leden.
In dit jaar ontvingen 6 leden een fraaie oorkonde vanwege hun 25-jarig lidmaatschap.
Het zijn: dhr. R.A.G. Corten, dhr. L.J.P. Thijssen, dhr.mr. F.E. Boon
dhr. M.F.H.M. Laeven, mw. M.J. Sanders-de Jonge en dhr. A.E.J. Philippens.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar konden geplande bijeenkomsten en de
algemene ledenvergadering vanwege corona beperkende maatregelen helaas geen
doorgang vinden.
In verband met het beschikbaar komen van scans van notariële akten op de website
van het RHCL (Regionaal Historisch Centrum) in Maastricht werden en worden nog
steeds door Rinus Suijkerbuijk, Maurice Stevens en Fons Heijnens omvangrijke
indexen gemaakt op de notariële akten van Houthemse en Valkenburgse notarissen.
De index op de akten 1771-1801 van notaris Sarolea beslaat 286 records.
De “Index notariële akten 1825-1842 van notaris J.M. Schoenmaekers” bevat een
tabel van 170 pagina’s. De “Index notariële akten 1720-1774 van notaris G.
Philippens” zelfs 389 pagina’s, met gegevens die toegang geven tot de scans.
Raadplegen van deze indexen maakt het mogelijk om snel relevante akten te kunnen
vinden. Zonder deze indexen, zouden alle akten doorgeworsteld moeten worden.
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Ook de akten van de Valkenburgse notarissen bevatten veel gegevens van
Houthemse inwoners. Deze indexen van de notarissen Gielen, Meerbeke zijn nog in
bewerking.
Het afgelopen jaar werden foto’s en gegevens van de ons bezit zijnde vlaggen en
vaandels ingebracht in het DRAPO-project (zie: https://www.shclimburg.nl/overshcl/nieuws/drapo-limburgse-vlaggen-en-vaandelcultuur). Verder werd veel tijd
besteed aan het verwerken van de omvangrijke schenkingen van bidprentjes,
rouwbrieven, krantenknipsels en boeken.
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