RIDDERS IN HOUTHEM
e

Het was een mooie zonnige donderdagmorgen, die 26 april 2012. Het was nog
1
rustig in Houthem, toen zich tegen 9.00 uur een 4-tal ridders verzamelde in
e
huize Casa Blanca. (Niet zo ongewoon in dit dorp, immers reeds in 12 eeuw
trok hier ook al een ridder rond: Gerlach van Houthem.)
Na een korte begroeting begaven zij zich, geflankeerd door pastoor Burger en
enkele bestuursleden van de heemkundevereniging, op weg naar de Pastoor
Ribberghstraat. Daar aangekomen voegden zij zich bij de eveneens toevallig op
dat moment arriverende burgemeester met zijn gevolg. Gezamenlijk ging het
hele gezelschap naar huis nummer 15, de woning van ons bestuurslid Fons
Heijnens, archivaris van de heemkundevereniging en hoofdredacteur van ons
verenigingsblad t Sjtegelke en samensteller van diverse publicaties.
De lezer zal inmiddels begrepen hebben wat het doel van dit uitstapje was. Het
voornoemde ridderschare, die op voortreffelijke wijze de vele verdiensten van
de decorandus voor het voetlicht gebracht hadden, daarbij ondersteund door
hun helpers.

(foto: Harry Becker)

De burgemeester verwoordde het ongeveer zo.
eriaal toegankelijk voor
geïnteresseerden in de geschiedenis van Houthem. Hij bevordert de belangstelling voor de eigen woonomgeving of geboorteplaats als hoofdredacteur van
-)samenstellen van verschillende publicaties en de
websites van heemkundevereniging en van parochie van St. Gerlach, en mede
hierdoor als vraagbaak voor velen over de hele wereld die iets over de historie
van Houthem willen weten. Je zou het kunnen zien als het bevorderen van een
stukje sociale samenhang, waardoor het voor veel mensen prettig is in Hout1
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Na het opspelden van de bij zo n onderscheiding behorende versierselen en het
overhandigen van de dito documenten was het riddertal uitgebreid tot 5.
Nog vermeldenswaard is dat dit aantal intussen weer naar 4 is teruggebracht.
Ook hiervoor was een feestelijke reden. Camille Oostwegel werd voor zijn vele
uthem, maar in onze achtertuin Maastricht, alwaar mede door zijn enthousiasmerende inzet het voormalig

(foto: DDL)

Beide gedecoreerden wensen we van harte proficiat namens onze heemkundevereniging.

Vergeet u niet om bij overstap naar een andere provider het nieuwe e-mailadres
ook aan onze vereniging door te geven.
Mail uw nieuwe e-mailadres naar heemkunde@houthem.info
Dit bespaart ons extra werk en verzendkosten.
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