
HEEMKUNDEVERENIGING HOUTHEM-SINT GERLACH 

- cretariaat: J.H.L.Odekerken 
Onderstestraat 32 
6301 KB Valkenburg a/d Geul 

Houthem,18-4-1996 

Verslag jaarvergadering Heemkundevereniging 1996 

Aanwezig: 38 leden 
Afgemeld: 23 leden 

De vierde algemene ledenvergadering werd gehouden op maandag 25 maart 
in hotel Lahaije, St.Gerlach 5, te Houthem om 19.30 uur. 

1. De voorzitter opende de vergadering om 19.45 uur met een welkomstwoord. 
2. Het verslag van de jaarvergadering 1995 wordt door de aanwezigen zonder 

op- of aanmerkingen aangenomen. 
3. Het jaarverslag (zie verenigingskroniek in 't Stegelke nr.4) en het 

financieel jaarverslag 1995 worden eveneens door alle aanwezigen zonder 
op- of aanmerkingen aangenomen. 

4. De kascommissie t.w. A.Roeloffzen, G.Sleijpen en Dhr.Vonken (reserve) 
liet weten dat de financiële gegevens van de vereniging door de 
penningmeester goed verzorgd waren. 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Dhr.Vonken en G.Sleijpen. 

5. In het kader van de periodieke bestuursaftreding van F.Heijnens en 
P.Odekerken heeft de vergadering beide heren bij acclamatie herbenoemd. 
Er waren geen nieuwe bestuurkandidaten opgegeven. 

6. Aan het programma voor 1996/1997 kan de scherven-aktie op Geerlingshof 
en een lezing m.b.t. de geneeskundige gaven en kennis van Hildegard van 
Bingen (omstreeks half mei) worden toegevoegd. 

7. Van de rondvraag werd ruimschoots gebruik gemaakt: 
D.Krikke Geeft de mogelijkheid aan om voor de archeologische werkgroep 

een excursie te organiseren naar Raeren (D.) i.v.m. het daar 
tentoongestelde Raerens-aardewerk. 
Bovendien meent hij te weten dat de eigenaar van ltHermitage 
bereid is het herstel van de kapel ter plaatse zelf te willen 
bekostigen. 

J.Bergsteijn Doet een oproep om een goe,de geluidsinstallatie ter 
beschikking te stellen om slechtháa mensen in de gelegen-
heid te stellen om door de vereniging georganiseerde 
lezingen achteraf toch te kunnen beluisteren. 

W.Dautzenberg doet een oproep tot een rondleiding van de archeologische 
werkgroep op het in restauratie zijnde kasteel. 

8. De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank voor 
eenieders aanwezigheid. 

Na de pauze werd door Jan Notten een dia-lezing gehouden met als titel 'een 
weerspiegeling van de geschiedenis van de Limburgse dialecten'. Zijn vol 
geestdrift gehouden betoog, deed alle aanwezigen beseffen dat de Limburgers 
door de eeuwen heen heel erg versnipperd zijn geweest, zoals dat tegenwoor-
dig nog terug te vinden is in de verdeling van de dialecten over Limburg. 
De presentatie van Dhr.Notten deed menigeen zich realiseren dat we best 
trots kunnen zijn op onze eigen 'taal', maar tevens moeten waken voor het 
behoud ervan, zodat er niet te veel van verloren zal gaan. 

De secretaris 


