Jaarverslag 2021
1. Bestuurssamenstelling 2021
Voorzitter: Luc Wolters
Secretaris ad interim: Hetty Backbier
Penningmeester: Theo Hoogers ad interim, vanaf 1 november Ilona Grammerstorf
De overige leden zijn: Pascalle Hamers en Bert Havenith. Vanaf 1 november treden Walter
Veenis, Jolanda de Vries en Ortwin Reitz en Ilona Grammerstorf (als nieuwe penningmeester)
tot het bestuur toe.
2. Ledenbestand
Er zijn in 2021 5 leden overleden.
Het ledenbestand bedroeg op 31 december 2020: 289. Daarnaast hebben we 26
(ruil)abonnementen met verenigingen, organisaties en andere leden.
We hebben 61 gezinsleden en 6 ereleden, Armin Hamers werd in 2021 erelid. Dit zijn in het
totaal 315 leden.
3. Financiën
Theo Hoogers heeft met behulp van Armin Hamers en Ilona Grammerstorf een financieel
jaaroverzicht gemaakt. De kascontrole werd verricht door Erna Hacking en Wim Vroomen.
Voor details zie het verslag van de penningmeester.
4. Activiteiten Bestuur
In 2021 waren de mogelijkheden voor het bestuur om haar taken uit te voeren en
activiteiten voor de vereniging te ontplooien, zeer beperkt vanwege de coronamaatregelen.
We hadden een vol jaarprogramma op de planning, waarvan echter de meeste activiteiten
helaas afgezegd moesten worden. Andere thema’s waarmee het bestuur bezig was, liepen
vertraging op. Overlegvormen met andere verenigingen lagen stil.
In 2021 waren er zes onderwerpen waar het bestuur toch vooral mee bezig is geweest.
1. De huisvesting van de bibliotheek en het archief. In 2021 hebben we een nieuwe
bibliotheek en archief gekregen. Ons nieuwe archief ligt aan de pastoor Neujeanstraat.
Op 11 september werd het archief feestelijk geopend, waarbij de kapelaan de
huisvesting en de wapensteen heeft ingezegend. Alle spullen werden naar de nieuwe
ruimte verhuisd en kregen een nieuwe plek. Het archief is vooral op de eerste verdieping
van het pand, op de begane grond staat een grote tafel waaraan gelezen en vergaderd
kan worden. Tenslotte hebben we een etalage die voor mini-exposities wordt gebruikt.
Deze wordt regelmatig nieuw ingericht. Het archief is elke woensdagochtend en op
aanvraag geopend. Er zijn intussen al verschillende leden en ook niet-leden die de weg
naar het archief hebben gevonden.

2. Simbokunde. Theo Hoogers heeft verder aan Simbokunde gewerkt. Data voor
verschillende cursusonderdelen waren wel gepland, maar vanwege Corona moest de
cursus uitgesteld worden. De cursusthema’s bestaan telkens uit een theoretische avond
en een excursie. De cursusdelen worden nu in 2022 gepland.
3. Het project digitalisering van de archieven in Limburg met de naam Memorix gaat verder.
In 2021 is er een cursusdag waar Rob Scholl, Theo Hoogers en Pascalle Hamers aan
meededen. Rob en Theo gaan aan de slag met de pilot. Ze voeren verschillende foto’s,
boeken en archiefstukken in om zo het programma te leren kennen. Er is nog geen
duidelijkheid over de definitieve kosten (naar verwachting ca. EU 200,- p.j.), maar de
huidige kosten worden momenteel nog door de provincie overgenomen.
4. Bidprentjes. De heemkundevereniging bezit een grote collectie bidprentjes. In 2021
kwam hier een zeer grote collectie bij; deze hebben we na de overstromingen van zomer
2021 gekregen van Henk Gijsen. De collectie heeft dan ook waterschade opgelopen.
Naast bidprentjes van verschillende personen, zijn er ook mappen met onbedrukte
voorbeelden van bidprentjes en communieprentjes. Bert Havenith is druk bezig deze
collectie te ordenen.
5. Verzekeringen en subsidies. Vanwege het nieuwe archief hebben we met ons vaste
verzekeringskantoor in Bocholtz een verzekering afgesloten. Dit is vanwege het,
gedeeltelijk unieke, erfgoed dat we daar bewaren, van groot belang. In 2021 zal een
nieuwe subsidieverordening van kracht worden. Onze subsidiebehoefte heeft zich door
de verhuizing van de bibliotheek en de taken van de vereniging duidelijk veranderd. Dit
hebben we zo ook met de gemeente gecommuniceerd.
6. In 2021 hebben we niet alleen ons archief verhuisd, maar ook de tentoonstellingsspullen
die op de zolder van de Scholtissenhof lagen. Deze spullen liggen nu in de schuur van de
familie Scholl.
Zelfs in 2021 werden we regelmatig benaderd door de gemeente en culturele organisaties
om een bijdrage te leveren. We zijn gevraagd om in 2022 aan de Romeinendag deel te
nemen en aan de euregionale heemkundedag. Daarnaast worden we verder door
verenigingen benaderd om hun archief over te nemen. Het SHCL heeft informatie over
ambulante, rondtrekkende beroepen bij ons opgevraagd. Daarbij ging het om de
beoefenaars van deze beroepen die de dorpen in onze gemeente bezochten of die hier
woonden. Hebt u informatie over deze mensen, zou u dan contact met ons op willen nemen.
5. Medewerking door leden
In 2021 waren meerdere leden weer actief voor de vereniging.
Theo Hoogers en Rob Schol bemensen de bibliotheek. Ze zijn druk bezig met het archiveren
van boeken en beeldmateriaal. De bibliotheek was op donderdagavond voor
geïnteresseerden geopend (inmiddels op woensdagochtend).
Mevrouw Wierts, mevrouw Stam, mevrouw Hacking, de heren Drummen, Hamers, Habets en
de familie Hummel en Zaal zorgen er weer voor dat alle leden hun periodiek in de bus
krijgen.

Tammo ten Berge verzorgt de website, tevens ondersteunt hij op het gebied van
ledenwerving en communicatie. Hij heeft een uitvoerige analyse gemaakt over de
mogelijkheden van communicatie, met het doel om beter met de leden in contact te zijn, om
nieuwe leden te werven en om meer bekendheid te geven aan de vereniging. Enige
suggesties konden al uitgevoerd worden.
Heike Xhonneux en Hans Brauwers verzorgen de pr, ze schrijven aankondigingen voor de
pers en onderhouden contacten met de kranten.
In 2021 is de sectie “75 jaar Bevrijding en Democratie” bezig geweest met de afronding van
hun project. In samenwerking met Pascalle en Armin Hamers (en tot slot Theo Hoogers) zijn
alle financiële zaken, zoals de kosten van de vertaalster en de subsidie van de provincie,
afgerond. Het financiële eindverslag is naar de provincie verstuurd. Daarnaast werkt de
sectie aan een akte van overdracht, waarbij het project aan het bestuur zal worden
overgedragen. Vanwege Corona loopt de overdracht wat vertraging op, maar we hopen dat
dit in 2022 mogelijk is.
Mevrouw Van Loo heeft in 2021 met het bestuur contact gezocht voor een project rondom
oral history. Ze wil graag verhalen van individuele mensen vastleggen, in eerste instantie
wilde ze de nadruk leggen op klooster Loreto, maar nu richt ze haar aandacht op het project
Kaffieklatsch.
Verschillende leden leveren kortere en langere artikelen aan bij Ortwin Reitz. Hij verzorgt de
redactie van het periodiek.
De sectie wegkruisen onderhoudt wegkruisen in de gemeente, maar de
wegkruisenwandeling kon in 2021 niet plaatsvinden. Hopelijk kan er in 2022 een doorstart
gemaakt worden. Het bestuur streeft ernaar om de sectie wegkruisen in stand te houden.
Zodra het mogelijk is, willen we een ontmoetingsavond met lezing organiseren om de leden
van deze sectie te fêteren en onze dankbaarheid voor deze generatie actieve
heemkundeleden te tonen. Daarnaast willen we met deze avond mensen die reeds een
wegkruis onderhouden en/of mensen die dit willen gaan doen, samenbrengen en
ondersteunen.
In 2021 zijn de eerste stappen gezet van een nieuwe redactiegroep rondom het boek van Al
Kerkhoffs over de Huls. We hopen dat dit boek in de loop van 2022 kan verschijnen.
Onze dank aan al deze actieve leden.
We danken ook degenen die we per ongeluk vergeten zijn te noemen.
6. Activiteiten voor de leden
Ondanks Corona zijn er in 2021 toch nog enkele activiteiten georganiseerd. In 2021 was het
mogelijk om 1 lezing te organiseren. Dit was een zeer goed bezochte en interessante
genealogische lezing over de familie Van Wersch. In het najaar kon eindelijk de
jaarvergadering georganiseerd worden. Tijdens deze vergadering hebben we verslag gedaan
over 2020 en hebben we een documentaire vertoond over “Auf verbotenen Pfaden Kaffeeschmuggel in der Nachkriegszeit”. We hebben verschillende excursies en andere
lezingen gepland, maar deze moesten helaas allemaal afgezegd worden. Tenslotte hebben

alle leden een boekje over het klooster cadeau gekregen: De kinderen Burkert, verenigd in
verscheidenheid, geschreven door Donné Jaegers.
7. Boekpublicaties
Behalve het boekje voor de leden is er in 2021 geen boek gepubliceerd. Het boekje “De
kinderen Burkert” geeft een mooi beeld van een generatie broers en zussen die hun leven
aan het klooster gewijd hebben.
8. Periodiek
Het periodiek is in 2021 2 keer verschenen.
Hetty Backbier
Secretaris

