
 
 

Jaarverslag 2018 
 

1. Bestuurssamenstelling 2018 

Voorzitter: Luc Wolters 

Secretaris ad interim: Hetty Backbier  

Penningmeester: Armin Hamers 

De overige leden zijn: Pascalle Hamers, Bert Havenith en Rob Nieuwenhuizen. Wiel Weijers 

ondersteunt ons als beschermheer.  

 

 

2. Ledenbestand 

Er zijn in 2018 2 leden overleden, ons erelid Wiel Dackus en Michel Dreuw. Michel heeft met 

zijn artikelen onder meer over de Miljoenenlijn en de ZLSM een belangrijke bijdrage geleverd 

aan ons periodiek.  

Het ledenbestand bedroeg op 31 december 2018: 231. 9 meer dan vorig jaar. 

We hebben daarnaast 67 gezinsleden (3 meer dan vorig jaar), 5 ereleden en 1 beschermheer. 

Dit zijn in het totaal 298 leden, 11 meer dan vorig jaar.  

 

 

3. Financiën 

Armin Hamers heeft een financieel jaaroverzicht gemaakt. De kascontrole werd verricht door 

Jac Havenith en Hub van Loo. Voor details zie het verslag van de penningmeester. 

 

 

4. Activiteiten Bestuur 

De voorzitter heeft regelmatig een voorzittersoverleg van alle heemkundeverenigingen in de 

regio. Daarnaast is er een jaarlijkse heemkundecontactdag, in 2018  in maart. Vanwege eigen 

activiteiten kon dit jaar het bestuur niet deelnemen. 

Pascalle heeft samen met anderen in 2018 een symposium rond Clara Fey georganiseerd, ter 

gelegenheid van de zaligverklaring. Helaas konden op het laatste moment bepaalde  

randvoorwaarden niet gerealiseerd worden, en werd het symposium afgezegd. 

In juni hebben we onze ondersteuning verleend aan de Cultuurpuurnatuur-route in 

Simpelveld. We hebben door middel van oude foto’s en kaarten plaatselijke geschiedenis 

dichter bij de bezoekers van onze stand gebracht. 

In augustus heeft BS de Meridiaan een verenigingenavond georganiseerd om hun leerlingen 

te interesseren voor de verschillende verenigingen in de gemeente. We hebben daarbij ook 

een stand verzorgd. 

In december hadden we op de adventsmarkt in Bocholtz een stand , waarbij we vooral 

boeken hebben verkocht.    



 
 

In de cultuurnota van 2017 heeft de gemeente het idee van Simpelveldkunde opgenomen. Ze 

wensen dat de Heemkundevereniging (in samenwerking met Impuls) deze cursus opzet en 

geeft voor een gevarieerd publiek. In de zomer van 2018 nam de gemeente daarom contact 

met ons op. Dit resulteerde in een gesprek in oktober en een plan in december voor 

Simbokunde (omdat de cursus mensen in zowel Bocholtz als  Simpelveld moet aanspreken). 

We krijgen hiervoor €2500,00 per jaar gedurende maximaal 4 jaar.  

Daarnaast was er in 2018 regelmatig contact met de gemeente vanwege huisvesting van ons 

archief. In 2017 hadden we reeds de politieke partijen aangeschreven en na de 

gemeenteraadsverkiezingen hebben we enkele locaties bezocht. Helaas waren deze locaties 

ofwel te klein, te kort beschikbaar, of met hoge (renovatie)kosten verbonden. Begin 

december is er opnieuw een brief aan de gemeenteraad, de gemeentesecretaris en B&W 

gestuurd, om ons probleem onder de aandacht te brengen. 

Samen met de mannen van de bibliotheek hebben we ons uitvoerig in een 

digitaliseringsprogramma (Alfresco) verdiept. Daarnaast hebben we gezamenlijk een 

studiedag vanuit de provincie over dit onderwerp bezocht. Uiteindelijk hebben we besloten 

om niet met Alfresco verder te gaan. De opslagmogelijkheden waren voor ons beperkt, de 

controle over onze gegevens en onze opslag gering en wij konden Alfresco niet zelf beheren 

(waardoor de kosten voor het systeembeheer voor ons niet inzichtelijk zijn). We gaan verder 

op zoek naar een passend systeem. 

In 2018 hebben we het archief van dhr. Ensink (voormalig directeur van BS de Klimboom) en 

van burgemeester Persoon ontvangen; Bert heeft 2 mappen met genealogische gegevens 

van dhr. Nijssen, gekregen.  

 

 

5. Medewerking door leden 

In 2018 waren meerdere leden weer actief voor de vereniging. 

Ortwin Reitz verzorgt het periodiek. 

Wim Dumont, Theo Hoogers en Rob Scholl bemannen de bibliotheek. Ze zijn druk bezig met 

het archiveren van boeken en beeldmateriaal. De bibliotheek is op donderdagavond voor 

geïnteresseerden geopend. 

Mevrouw Wierts, de heren Drummen, Godschalk, Hamers, Habets en Vijgen en de familie 

Hummel en Zaal zorgen er vier keer per jaar weer voor dat alle leden hun periodiek in de bus 

krijgen. 

Heike Xhonneux en Hans Brouwers verzorgen de pr, ze schrijven aankondigingen voor de 

pers en onderhouden contacten met de kranten.   

Ine Scholl is als gids regelmatig actief voor de vereniging. 

Hilde Sterkx, Aggie Brouwers en Annie Fransen hebben de dialectmis in Simpelveld geregeld, 

het kerkkoor van Bocholtz in Bocholtz. Ilona Grammerstorf heeft de sectie bidprentjes nieuw 

leven ingeblazen en werkt aan een digitaal archief van alle prentjes. 

Jo van der Werf en Pierre Schnackers zijn aanspreekpersonen voor het project oral history. 

De heren van de wegkruizensectie organiseren elk jaar een prachtige wandeling langs 

verschillende wegkruizen binnen onze gemeente. 



 
 

In 2018 is een nieuwe sectie opgericht: de sectie Verzet. De leden zijn momenteel Jacques 

Havenith, Pierre Coenen en Huub Grooten. Ze hebben een uitgebreid projectvoorstel 

gemaakt met ideeën om de kennis over onze plaatselijke verzetshelden levend te houden. 

Hiermee zijn ze, samen met Luc, bij de gemeente en de provincie geweest; tevens hebben ze 

euregionaal aandacht gezocht.  

Verschillende leden leveren kortere en langere artikelen aan bij Ortwin.  

Onze dank aan al deze actieve leden.  

 

We danken ook degenen die we per ongeluk vergeten zijn te noemen. 

 

 

6. Activiteiten voor de leden 

In 2018 werden weer meerdere activiteiten voor de leden georganiseerd. 

 

17 januari Liedjesavond over Carnaval door R. Haustermans  
19 maart Film Limburgia na de voorjaarsvergadering 
17 april Lezing dialect, tweetaligheid en identiteit door L. Cornips 
5 juni Lezing Schutterij door L. Wolters 
26 juni Lezing rond de grafische novelle Grenzenloos 
8 september Excursie door Mamelis en Orsbach door D. Kottman 
23 september Excursie naar Garzweiler 
2 oktober Film en lezing Boches bliet Boches door L. Franzen 
13 november Lezing 150 jaar Limburg door J. van Rensch en E. Lemmens 
 

 

7. Boekpresentaties  

In 2018 werden 2 boeken gepubliceerd. In het voorjaar werd het boek Tagebuch von Haus 

Loreto, geschreven door Donné Jaegers, uitgegeven. In het boek wordt de zoektocht naar de 

zuster die een oorlogsdagboek heeft bijgehouden, beschreven. Rondom de boekpresentatie 

werd een lezing in het klooster georganiseerd.  

In december vond de presentatie van het boek Van Kruis naar Kruis plaats, geschreven door 

Guus Herberichs (en redactie door Armin Hamers e.a.). De boekpresentatie werd in de 

Gillishof gehouden, waarbij een inleiding over wegkruizen werd voorgedragen. 

In 2018 werd de Zumbo-dictionair compleet herzien, gemoderniseerd en gedigitaliseerd door 

Karin van Eken, Wim Dumont en Rob Nieuwenhuizen. In 2019 wordt het boek 

gepresenteerd.  

 

8. Periodiek 

Het periodiek is in 2018 3 keer verschenen.  

 

Hetty Backbier 

Secretaris ad interim 


