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Verslag jaarvergadering 1998  

Aanwezig:  41 leden 
	

Afgemeld:  20 leden 

De algemene ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 21 april 1998 in Hotel Bel-Air om 20.00 uur. 

De voorzitter opende de vergadering om 20.00 uur met een welkomstwoord, waarna hij de in het 
afgelopen jaar overleden leden t.w. Dhr.Fr.Odekerken en Dhr.N.Ronckers memoreerde. 
Tevens herinnerde de voorzitter aan het onlangs gehouden, zeer geslaagde, eerste lustrumfeest. 
Verder deed de voorzitter een oproep om mee te doen aan het project "brieven aan de toekomst", waarin 
het de bedoeling was om eigen belevenissen op 15 mei 1998 te noteren om deze voor later vast te leggen 
en zo een indruk te geven hoe wij op dat moment leefden en dingen beleefden (Informatie-folder werd ter 
vergadering uitgereikt). 
Ook andere boekjes waren na de vergadering te koop zoals het wandelboekje t.g.v. het eerste lustrumfeest 
en een boekje over de kerk van Houthem, waarvan de opbrengst gebruikt zou worden t.b.v. het herstel van 
de Calvariekapel. Verder wees de voorzitter nog op het in juni te verschijnen "Repertorium op genealogie 
zonder grenzen" van de hand van Dhr.Voncken en Dhr.Suykerbuyk. 
Bovendien zou er in de pauze de mogelijkheid zijn om de contributie te voldoen. 

2. Bij het vaststellen van de agenda verzocht Dhr.Krikke nadere toelichting te mogen geven op de 
opgravingsaMivjteiten van de archeologische werkgroep. Onder agenda-punt 7 zou dit mogelijk zijn. 

3. N.a.v. het verslag van de jaarvergadering 1997 vroeg Dhr.Beijering of de brief aan de gemeente m.b.t. 
het 'mergel laten' van de Gerlachuskapel bevestigend beantwoord was. De voorzitter kon dit inderdaad 
bevestigen. 
Dhr.Lataster stelde de vraag of de beelden c.q. platen in de Calvariekapel teruggeplaatst zouden worden. 
De voorzitter deelde hem mede dat dit t.z.t. wel de bedoeling was. 
Verder waren er op het verslag van de jaarvergadering 1997 geen op- of aanmerkingen. 

4. Op het jaarverslag 1997 (Verenigingskroniek 1997 in 't Sjtegelke) waren geen op- of aanmerkingen. 

Het ter inzage liggende financieel overzicht 1997, werd door de vergadering aanvaard. 
Bij monde van Dhr.Ondrejka liet de kascommissie weten, dat zij de financiële zaken gecontroleerd en goed 
bevonden hadden. 
De nieuwe kascommissie zal gaan bestaan uit Dhr.Ondrejka (zittend), Dhr.Frijns en Dhr.Krikke (reserve). 

6. M.b.t. de bestuursvacatures liet de vergadering, middels een instemmend applaus, weten dat zij accoord 
ging met de herverkiezing van de heren Durville, de Heus en J.Odekerken. 

7. Additioneel aan het bijgevoegde aktiviteitenprogramma 1998 doet het bestuur de suggestie om een cursus 
genealogie te starten. Er dienen zich dan echter minimaal 8 personen op te geven. 
Dhr.Krikke kon m.b.t. de opgravingen door de archeologische werkgroep, mededelen dat het uitdiepen van 
de Gerlachusput ergens in mei 1998 zal plaatsvinden. Verder kon hij mededelen dat er momenteel hard 
gewerkt wordt aan het uitdiepen van de gracht om kasteel Genhoes. 
Dhr.de Heus benadrukte als 'neven-aktiviteit' het belang van een grote opkomst bij de aanstaande 
dorpsraadverkiezingen op 26 april. Hij deed deze oproep aan alle leden die ter vergadering aanwezig waren. 



Tijdens de rondvraag wilde Dhr.Frijns graag weten welke vervolgakties er waren m.b.t. de restauratie van 
de Gerlachuskapel. Hierop kon de voorzitter hem mededelen dat restauratie alleen maar door de gemeente 
vergoed wordt tegen overlegging van rekeningen. De gemeente zal niet zonder meer een bedrag ter 
beschikking stellen, vanwaaruit men alle onkosten kan bekostigen. De heemkundevereniging heeft hierin 
uitsluitend een functie van tussenpersoon en niet van financieel buffer-orgaan. De gemeente is en 
blijft nog steeds eigenaar van de kapel, dus aktie tot restauratie ligt dan ook bij de gemeente. 
Dhr.Franssen informeerde naar het herstel van de Martinuskapel. Ook hier moest de voorzitter hem 
antwoorden met het feit dat de gemeente eigenaar is en dat de heemkundevereniging alleen het initiatief 
tot herstel kan nemen en hierin geen uitvoerende rol kan/wil spelen. 
Dhr.L.Willems doet de suggestie om voor eventueel herstel de expertise van de stichting `Schaesberger 
Gank' te raadplegen. 
Dhr.Narinx stelde, na dit alles gehoord te hebben, de vraag waarom er geen werkgroep 'herstel kapellen' 
opgericht wordt. De heemkundevereniging is echter op diverse fronten vastgelopen bij de gemeente en is 
van mening dat wellicht de nieuwe dorpsraad hierin een rol kan gaan spelen. Verder staat het natuurlijk 
eenieder vrij om een dergelijke werkgroep te formeren. 
Dhr.Paulissen was van mening dat er weinig reclame gemaakt was voor de dorpsraad, maar hierop 
reageerde men vanuit de vergadering dat er toch op diverse plaatsen nadrukkelijke kennisgevingen te zien 
waren en dat er nog 5 dagen resten voor de verkiezing. 
Dhr.Krikke gaf te kennen dat de expositie in de museum ruimte eigenlijk in het water was gevallen. E.e.a. 
hield verband met geldgebrek en de slechte veiligheidssituatie. Daarom zijn de meest belangrijke vondsten 
door Dhr.Knook meegenomen naar Delft. Komende zomer zal er nog een expositie gehouden worden, 
maar het veiligheidsprobleem blijft ! Ook de heemkundevereniging heeft schriftelijk zijn verontrusting bij 
het kerkbestuur kenbaar gemaakt. De veiligheid van de te exposeren voorwerpen kan echter pas 
gewaarborgd worden als de afwerking/afbouw van de verbindingsgang c.q. expositieruimte afgerond is. 
Er rest dus niets anders dan te wachten. Dhr.Franssen wil hieraan nog to 	, n dat de werkgroep 
'museum' inderdaad niet erin geslaagd is om e.e.a. rond te krijgen, maa vinc29rbij tevens dat het 
kerkbestuur hierover niets te verwijten valt. 

Na de pauze werd er een lezing over het limburgse dialect gehouden door Dhr.J.Drissen van de 'Sjtiechting 
Vallekebergse Dieksjonaer'. Sinds kort was Dhr.Drissen gestart met de werkgroep 'Houthems-dialect' en zijn 
lezing moet dan ook in dat perspektief gezien worden. 
Dhr.Dorren uit Valkenburg heeft destijds de eerste aanzet gegeven tot behoud van onze streektaal (sinds 
1997 is het Limburgs, met ca. 60 dialecten, op initiatief van de Veldeke Kring immers als streektaal  
geaccepteerd) . Nu probeert men dit initiatef voort te zetten door de afwijkende uitspraken in de omliggende 
kerkdorpen van Valkenburg vast te leggen in een dictionaire. Hierbij wordt ernaar gestreefd om de eigen 
iden 	elk dorps-dialect zoveel mogelijk te behouden en te registreren. Net  zoals in Sibbe en Schin op 
Ge I vindtle.e exercitie nu in Houthem plaats. De medewerkers van de werkgroep moeten voldoen aan 
stre  é  	 dr-  ia. Zij moeten geboren zijn in het dorp en hun ouders moeten ook uit Houthem afkomstig zijn. 
Getracht wordt om, niet fonetisch (op uitspraak), maar fonologisch (op klank) in combinatie met de 
achterliggende gedachte, te werk te gaan. De verschillen in klank tussen de verschillende kerkdorpen zullen 
zoveel mogelijk geregistreerd worden. De verschillen die o.a. ontstaan zijn door de typische limburgse sleep-
en stoottonen, verkleiningen, weglatingen, enz. zullen allen onder de loep genomen worden. Hierbij zullen 
allerlei mogelijke taalbereiken zoals kindertaal, uitdrukkingen/gezegden, vloeken, toponiemen, enz. bekeken 
worden. 
Afsluitend gaf Dhr.Drissen eenieder de boodschap mee, om niet alleen in het dialect te denken, maar om 
vooral het eigen dorps-dialect te blijven spreken. Dialect is immers de taal van ons hart ! 

m.v.g. 
John Odekerken 
(secretaris) 


