Jaarverslag 2019
1. Bestuurssamenstelling 2019
Voorzitter: Luc Wolters
Secretaris ad interim: Hetty Backbier
Penningmeester: Armin Hamers
De overige leden zijn: Pascalle Hamers, Bert Havenith, Theo Hoogers en Rob Nieuwenhuizen.
Wiel Weijers ondersteunt ons als beschermheer.

2. Ledenbestand
Er is in 2019 1 lid overleden.
Het ledenbestand bedroeg op 31 december 2019: 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 Wim Dumont. Voor details zie het verslag van de penningmeester.

4. Activiteiten Bestuur
De voorzitter heeft regelmatig een voorzittersoverleg van alle heemkundeverenigingen in de
regio. Daarnaast was er een heemkundemarkt op Rolduc. We hebben hieraan deelgenomen
en vooral contacten gelegd met verenigingen in het grensgebied.
In 2019 waren er vier onderwerpen waarmee het bestuur vooral mee bezig is geweest.
1. De huisvesting van de bibliotheek en het archief. Begin 2019 zijn er gesprekken met de
woningbouwvereniging voor een leegstaande ruimte in Bocholtz.
Vervolgens zijn we opnieuw in gesprek met de gemeente gegaan, te beginnen op 23
februari. Hierbij waren telkens enkele bestuursleden, twee wethouders, een
beleidsmedewerkster en een ambtenaar aanwezig. In april heeft onze voorzitter bij een
raadsvergadering spreekrecht. Bij de najaarsvergadering 2019 is het voorstel gedaan en
aangenomen om de contributie te verhogen om daarmee de huur van andere ruimtes
mogelijk te maken. Onderhandelingen lopen door in 2020.
2. Bevrijdingsactiviteiten. Hierbij hebben de bestuursleden een grote rol gespeeld. In 2019
worden er bevrijdingsconcerten in beide gemeentes georganiseerd met ondersteuning
van het bestuur en in samenwerking met muziekverenigingen in Bocholtz en Simpelveld,
koren in beide gemeentes en de mariniersvereniging. In beide gemeentes zijn
wandelingen georganiseerd langs belangrijke punten tijdens de bevrijding. Luc Wolters

was gids.
Op 30 augustus is een boekpresentatie van het boek “Houd moed. Persoonlijke
oorlogsverhalen uit onze gemeente”. Hierbij waren de nakomelingen van de omgekomen
verzetsstrijders aanwezig. Ze kregen het eerste exemplaar. Het boek is onder leiding van
Luc Wolters en met behulp van vele schrijvers, en een eindredactie geschreven.
Pascalle Hamers en Luc Wolters hebben in 2019 de sectie Verzet verder ondersteund.
Luc was bij de gesprekken met de gemeente. Pascalle heeft samen met Els Peters veel
ondersteund bij de interviews die leerlingen van het Bernardinuscollege met oudere
mensen over WO II, moesten houden.
3. Zumbo-kunde. In 2018 hebben we een beleidsstuk geschreven voor Zumbo-kunde. In
2019 heeft Theo Hoogers twee cursusblokken geschreven: “boerderijen, hoeves en
kastelen” en “politiek in Simpelveld en Bocholtz”. Beide cursusblokken zijn ook in 2019
georganiseerd in de vorm van 2 avonden en een excursie. De cursus politiek werd door
de beperkte aanmeldingen naar 2020 verplaatst.
4. ZumBó Diksiejoneer. Rob Nieuwenhuizen heeft samen met Wim Dumont en Karin Eken
de ZumBó Diksiejoneer herzien, gecorrigeerd, de layout gemoderniseerd en
gedigitaliseerd. In november is in Café Oud-Bocholtz een dialectdictee georganiseerd.
Het dictee is geschreven door Annie Fransen. Het was een gezellige middag.
5. In juni hebben we deelgenomen aan de zomertref in Bocholtz. Hierbij was onze
zichtbaarheid als vereniging belangrijk en hebben we boeken verkocht. In december
hadden we op de adventsmarkt in Bocholtz een stand, waarbij we vooral boeken hebben
verkocht en placemats met een opdruk van het dialect-abc.

5. Medewerking door leden
In 2019 waren meerdere leden weer actief voor de vereniging.
• Ortwin Reitz verzorgt de vormgeving van het periodiek.
• Wim Dumont, Theo Hoogers en Rob Scholl bemensen de bibliotheek. Ze zijn druk bezig
met het archiveren van boeken en beeldmateriaal. De bibliotheek is op donderdagavond
voor geïnteresseerden geopend.
• In 2019 heeft een provinciale bijeenkomst over digitale archiefvorming plaatsgevonden.
Rob Scholl heeft deze bijeenkomst bezocht en informatie meegebracht. Vanuit de
provincie is nog geen concrete navolging gekomen over dit onderwerp.
• 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 Brauers, Aggie Sterk en Annie Franssen hebben de dialectmis in Simpelveld
geregeld, het kerkkoor van Bocholtz (en Arno Schleck) in Bocholtz.
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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 2019 heeft de sectie Verzet zijn geplande activiteiten voortgezet. De leden zijn
momenteel Jacques Havenith, Pierre Coenen, Piet Schillinx, Wiel Degens 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. Ze hebben contacten met het Bernardinus-college en het Anne Frank
Gymnasium in Richterich, waarbij leerlingen actief betrokken worden bij de verhalen
over de WO2.
Verschillende leden leveren kortere en langere artikelen aan bij Ortwin Reitz.

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 2019 werden weer meerdere activiteiten voor de leden georganiseerd. De onderstaande
lijst vormt een aanvulling voor de activiteiten die reeds genoemd zijn.
15 januari
2 februari
11 maart
9 april
25 mei
2 juni
29 oktober
12 november

Lezing over Clara Fey moest afgezegd worden
Excursie naar Museum de Schat van Simpelveld
Film “De bewaarders van Bemelen” na de voorjaarsvergadering
Lezing “De Staatsmijn Beatrix, symbool van energietransitie” door L.
Wolters
Workshop “Vlaaien bakken” door R. Janssen (Corisberg)
Excursie “75 jaar bevrijding, een andere kijk op Aken”
Lezing Slag om Aken door L. Wolters
Lezing “Niet van hier. Kinderen van gekleurde bevrijders” door K. Krijntjes
na de najaarsvergadering

7. Boekpresentaties
In 2019 werden 2 boeken gepubliceerd.
• Het boek “Houd moed. Persoonlijke oorlogsverhalen uit onze gemeente”. Met behulp
van deze verhalen hebben we geprobeerd alle facetten van de oorlog voor onze
gemeente aan bod te laten komen.

•

De ZumBó Diksiejoneer is compleet herzien, gemoderniseerd en gedigitaliseerd door
Karin van Eken, Wim Dumont en Rob Nieuwenhuizen. In november 2019 is het boek
gepresenteerd.

8. Periodiek
Het periodiek is in 2019 twee keer verschenen.
Hetty Backbier
Secretaris ad interim

