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Houthem, 15-3-1995 

Verslag jaarvergadering Heemkunde Vereniging 1995 

Aanwezig:  37 leden 
Afgemeld:  20 leden 

(waaronder 1 opzegging) 

De derde algemene ledenvergadering werd gehouden op donderdag 
16 februari 1995 in de Geulhemmermolen om 19.30 uur. 

1. De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur met een 
welkomstwoord en een kleine inleiding omtrent de bezigheden van de 
vereniging in het afgelopen jaar. 

2. Het verslag van de algemene ledenvergadering 1994 is helaas niet aan 
de leden verstuurd, derhalve geen opmerkingen. 

3. Het jaarverslag 1994 (zie n 't Stegelke nr.2) werd zonder op- of 
aanmerkingen door de vergadering geaccordeerd. 
Het financiéel jaarverslag 1994 ligt ter vergadering ter inzage, 
waarop verder geen op- of aanmerkingen werden gemaakt. 

4. De kascommissie t.w. H.Becker, L.Odekerken en G.Sleijpen (reserve) 
lieten bij monde van H.Becker weten dat de financiële gegevens van 
onze vereniging door de penningmeester goed verzorgd waren. 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit A.Roeloffzen, G.Sleijpen en 
Dhr.Voncken (reserve). 

5. In het kader van de periodieke bestuursaftreding van G.de Heus en 
J.Odekerken besluit de vergadering om d.m.v. een instemmend applaus 
beide heren bij acclamatie te herbenoemen. 
Tevens wordt door de vergadering de benoeming van H.Durville als 
nieuw bestuurslid geaccordeerd. 

6. Van de rondvraag werd ruimschoots gebruik gemaakt zoals door: 
A.Kreusch  : Maakt de vergadering erop attent dat in maart twee 

boeken van zijn hand zullen verschijnen. 

G.Sleijpen  : Denkt dat er behoefte bestaat voor een wandeling 
door eigen dorp m.b.t. historische gebouwen (dit idee 
staat op de aktielijst en zal t.z.t. uitgevoerd worden) 
Bovendien verzoekt hij het bestuur om meer aandacht te 
besteden aan het verzamelen van oude films m.b.t. 
processies, optochten, etc. 
Het bestuur heeft op dit gebied reeds de ervaring dat 
e.e.a. makkelijker lijkt dan het in werkelijkheid is, 
d.w.z. dat dergelijke films slechts zeer moeizaam worden 
afgestaan om bv. te dupliceren. 



A.Roeloffzen  : Stelt voor om een boekje uit te geven van Houthem 'in 
oude Ansichten' of foto's te laten herdrukken en te koop 
aan te bieden (beide opties zullen op de aktielijst van 
het bestuur worden genoteerd en t.z.t. nader worden 
bekeken) 

Dhr.Lemmens  : Merkt op dat filmopnamen van de restauratie van het 
kasteel gemaakt zouden moeten worden t.b.v. presentatie 
via de Lokale Omroep. Hierop reageert G.Sleijpen met de 
opmerking dat elke twee maanden reeds opnamen gemaakt 
worden en deze ook t.z.t. uitgezonden zullen worden door 
de Lokale Omroep. 

Mw.Caelen  : Stelt voor om een werkgroep op te richten om te kunnen 
inventariseren welke personen er op oude foto's staan 
afgebeeld. 	 • 
Het bestuur moet helaas constateren dat er weinig leden 
zijn die actief het e.e.a. op heemkundig gebied willen 
ondernemen. 

J.Lodewick  : Stelt voor om te inventariseren wie er in de loop der 
jaren op het 'Kasteel' werkzaam zijn geweest. Vanuit de 
vergadering klinken enkele namen zoals: Mw.Hilhorst, 
Mw.Sleijpen(Putweg), Dhr.Kersemaeckers, Mw.Okky Brouwers 

_Volgens G.Sleijpen zou het mogelijk moeten zijn om 
t.z.t. met de betrokken personen een vragenlijst door te 
lopen en die op video vast te leggen. 

Dhr.Voncken : Weet iemand die dia's heeft over kruisen en kapellen in 
Houthem nl. Dhr.Moor uit Broekhem. 

7. Alvorens de vergadering te sluiten bedankt de voorzitter iedereen 
voor zijn/haar aanwezigheid en hoopt dat velen de lezing na de pauze 
zullen bijwonen. 

PAUZE  

Na afloop van de vergadering om ca. 20.30 uur zou Dhr.le Blanc een 
dialezing verzorgen over de monumentale beschildering van de kerk van 
Houthem. Helaas is Dhr.le Blanc door ziekte verhinderd en heeft de 
voorzitter op het allerlaatste moment Dhr.Mertens van de Rijksdienst 
voor Monumenten bereid gevonden om e.e.a. te komen vertellen over de 
bouwhistorische achtergronden van met name oude monumenten in Limburg. 
Ondanks een defect aan de dia-projector wist Dhr.Mertens op een heel 
boeiende wijze de aanwezigen te fascineren. 

J.H.L.Odekerken 
(secretaris) 


