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Verenigingskroniek 2018
1 januari 2018
Het jaar wordt begonnen met 314 leden.
7 januari 2018
De heer G.F. (Frans) Bosten overlijdt in de leeftijd van 79 jaar. De heer Bosten
is sinds 21 december 2008 lid van onze vereniging.
14 januari 2018
De heer F. (Frans) Bergsteijn overlijdt in de leeftijd van 82 jaar. De heer
Bergsteijn is sinds 1 januari 2010 lid van onze vereniging.
29 januari 2018
In het clubhuis van Franciscusoord, tegenwoordig Adelante, vindt op 29 januari
1993 de oprichtingsvergadering plaats van onze vereniging. Op deze
drukbezochte bijeenkomst meldden zich meteen al rond 50 personen aan als lid.
Onze vereniging bestaat dus 25 jaar en dat wordt gevierd op 21 mei 2018,
Tweede Pinksterdag, in dorpscentrum De Holle Eik.
27 maart 2018
Om 19.30 uur begint de jaarlijkse algemene ledenvergadering, de
vijfentwintigste, in dorpscentrum De Holle Eik. Het verslag van deze
vergadering is te lezen op de website van de vereniging (www.houthem.info)
onder het kopje “heemkundevereniging”.
maart/april 2018
In het kader van het 25-jarig jubileum van onze verenging wordt ‘t Sjtegelke nr.
49 gratis huis aan huis bezorgd in Houthem, Broekhem en Geulhem.
2 mei 2018
Op deze dag verschijnt de honderdste maandkroniek van Houthem, namelijk die
van april 2018, een mijlpaal dus. De chroniqueur Harry Becker heeft richting
bestuur kenbaar gemaakt te stoppen met deze maandelijkse kroniek omdat is
gebleken, dat jaren achter elkaar niet alleen steeds dezelfde items worden
opgenomen, maar vaak ook dezelfde instanties en/of bedrijven.
Maar die 100 maandkronieken geven toch een aardig beeld van hetgeen zich in
Kamer van Koophandel/Handelsregister Eindhoven, nr. 40205509

ANBI, art. 6.33 Wet IB 2001

de loop van een aantal jaren afspeelt in een relatief kleine gemeenschap.
21 mei 2018
Op deze Tweede Pinksterdag vinden de jubileumactiviteiten plaats in het kader
van het 25-jarig bestaan van onze vereniging. Rond 15.00 uur vindt de
boekpresentatie plaats van “Zo veranderde Houthem. Herinneringen aan
voorbije jaren” Het eerste exemplaar van het jubileumboek wordt uitgereikt
aan de burgemeester van Valkenburg aan de Geul, de heer dr. J.J. Schrijen.
Verder worden een aantal zaken uit ons archief gepresenteerd, onder meer een
gerestaureerd paspoort van voormalig pauselijk gezant Van der Vrecken. Verder
worden dubbele exemplaren van boeken uit ons archief voor spotprijzen
aangeboden, kunnen mensen onder begeleiding rondneuzen op onze website en
worden er doorlopend films vertoond over eerder georganiseerde activiteiten.
Veel ex-inwoners van Houthem zijn aanwezig en daardoor ontstaat er spontaan
een reünie en wordt het een gezellige middag.
De jubileumactiviteiten in De Holle Eik worden door circa 275 personen
bezocht, qua aantal zonder meer een groot succes.
Het jubileumboek is een gebonden uitgave op formaat 21 x 21 cm, in harde band
en omvat ongeveer 260 rijk geïllustreerde pagina’s met vele foto’s in kleur en
zwart/wit. Dit boek is ook weer een groot succes, want na enkele maanden is de
volledige oplage van 400 stuks volledig uitverkocht.
28 mei 2018
De heer G.H.C.M. (Gerlach) Kuijlaars overlijdt in de leeftijd van 91 jaar. De
heer Kuijlaars is sinds 30 januari 2001 lid van onze vereniging.
30 mei 2018
In november 2017 verschijnt van Jacquo Silvertant, historicus het boek
“Blitzkrieg over Zuid-Limburg, 10 mei 1940”. Navraag bij mensen die het boek
hadden gekocht, maakte al snel duidelijk, dat ook de mensen na het lezen van
“Blitzkrieg” behoefte hadden aan meer. Silvertant wil dan ook graag met een
nieuw, aanvullend fotoboek aan die behoefte voldoen.
Op 30 mei 2018 verschijnt dit fotoboek. Het boek bevat ruim 100 foto's,
waarvan het grootste deel uit eigen collectie van Silvertant en nooit eerder zijn
gepubliceerd. Het zijn stuk voor stuk bijzondere foto’s, die elk een klein stukje
vertellen van die dramatische pinkstervrijdag in 1940. De foto's volgen de
verschillende opmarsroutes door Zuid-Limburg en veel meer nog dan in het
boek "Blitzkrieg over Zuid-Limburg" zien we de Duitse opmars door de
verschillende steden en dorpen. Ook het overzetten van het Duitse leger over
Maas en Julianakanaal krijgt in dit boek de nodige aandacht.
21 juli 2018
De heer Jef Boosten, lid van onze vereniging en tevens ervaren gids, organiseert
een rondleiding door Kasteeltuin Oud-Valkenburg. Deze ligt bij het pittoreske
Kasteel Schaloen in Oud-Valkenburg. Deze botanische tuin laat bezoekers de
Zuid-Limburgse natuur en landschap zien. Te zien zijn onder meer wilde
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planten, oude landbouwgewassen, kruiden, een bijenstal en een bakoven.
23 juli 2018
Op verzoek van TV Valkenburg werkt secretaris Harry Becker mee aan een
televisieopname over de één-eik. Harry vertelt in het interview waarom deze
markante boom aan de Elsenweg is genomineerd voor de verkiezing van de
Boom van het jaar. De verkiezing wordt georganiseerd door de Environmental
Partnership Association, waar natuurorganisaties uit diverse landen bij zijn
aangesloten. Het doel: mensen bewust te maken van wat de natuur voor hen doet
en dat ze er zuinig op moeten zijn. Een boom, dat is zuurstof en dus essentieel
voor leven.
De één-eik doet eerst mee in de Nederlandse voorronde in september 2018 met
in totaal 13 kandidaten, één per provincie. Alle winnaars per deelnemend land
gaan vervolgens door naar de internationale finale in oktober 2018, waar een
vakjury de winnaar kiest.
1 augustus 2018
De heer M.M.G. (Theo) Bemelmans overlijdt in de leeftijd van 82 jaar. De heer
Bemelmans is sinds 16 maart 2018 lid van onze vereniging.
18 augustus 2018
Dit jaar gaat de zomerexcursie naar Kornelimünster. Op verzoek van een aantal
leden worden dit keer bij wijze van proef de activiteiten op deze dag enigszins
beperkt.
Kornelimünster, stadje in de Eifel, is ontstaan rond de daar in 814 gestichte
Benedictijnenabdij. Ook treffen wij er namen aan van bouwmeesters die ook
hun sporen nagelaten hebben in het Norbertinessenklooster in Houthem-St.
Gerlach. De bekendste daarvan is wel Johann Josef Couven, stadsbouwmeester
van Aken.
30 augustus 2018
De heer W. (Wim) Boersma overlijdt in de leeftijd van 80 jaar. De heer Boersma
is sinds 14 januari 1993 lid van onze vereniging. Ook heeft de heer Boersma
sinds 3 april 2008 zitting in het bestuur van onze vereniging.
1 september 2018
Mevrouw M. (Mia) van Deur-Braeken overlijdt in de leeftijd van 84 jaar.
Mevrouw van Deur-Braeken is sinds 13 december 2008 lid van onze vereniging.
31 oktober 2018
De heer H.J.M. (Hub) Lahaye overlijdt in de leeftijd van 63 jaar. De heer
Lahaye is sinds 26 april 2015 lid van onze vereniging.
4 november 2018
De heer J.A. (Jaap) Bet overlijdt in de leeftijd van 90 jaar. De heer Bet is sinds
12 juni 2000 lid van onze vereniging.
Kamer van Koophandel/Handelsregister Eindhoven, nr. 40205509

ANBI, art. 6.33 Wet IB 2001

22 december 2018
Bestuurslid Mathieu Laheij organiseert een bezoek met rondleiding aan de St.
Hubertuskerk in Genhout. Deze kerk is een rijksmonument en ontworpen door
architect Alphons Boosten uit Maastricht en bevat kunstwerken van Charles
Eijck, Joep Nicolas, Charles Vos en Henri Jonas.
31 december 2018
Wij eindigen het jaar met 334 leden.
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