Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade
Verslag Algemene Ledenvergadering, maandag 25 maart 2019,
aanvang 19.30 uur in Gemeenschapshuis Wijnandsrade
Aanwezig: 38 leden, inclusief bestuur.
Afgemeld: 18 leden, te weten: Esther Steins, dhr. Bogman, Henk van Malkenhorst, pastoor
Jos L’Ortye, Jan Janssen, Mieke Fabus, Jo Selder, Zef Muijtjens, Willem Lenoire, Jo
Houtvast, Rian v.d. Meijden, Joop Aretz, Guido Schreurs, Theo Schreurs, Ger Vleugels,
Mariska Jansen, Ruud Steijns en Jan Keulers.
01. Opening en welkom
- Wilfried Dabekaussen heet als voorzitter eenieder van harte welkom.
02. In memoriam
De secretaris geeft een overzicht van de in 2018 overleden leden van de vereniging,
te weten: Annie Vaessen-Corten, Tiny Erven, Mia Houtvast-Pessers, Annelies van
Hattum, André Wolfs, Ger Keulen en Tiny Petit-Snijders. Conform de regeling “Lief en
Leed” heeft het bestuur telkens adequaat actie ondernomen;
- De voorzitter vraagt om 1 minuut stilte voor de overleden leden.
03. Mededelingen en ingekomen stukken
- De secretaris laat weten dat de vereniging op 1 januari van dit jaar 256 leden telde
(251 einde 2017). Een mooie groei derhalve;
- De voorzitter deelt mede dat het ledental toeneemt, mede dank zij de wervingsacties
door ons bestuurslid Louis Cordewener. Uit reacties blijkt ook dat er steeds meer
interesse is voor de cultuur en historie van Wijnandsrade. Regelmatig komen
aanvragen binnen om meer te weten over hun voorouders uit Wijnandsrade.
04. Verslag Jaarvergadering 12 maart 2018
- Het verslag is in de vergaderruimte beschikbaar;
- De voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op dit verslag. Van deze
mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter bedankt de secretaris voor
de verslaglegging. Het verslag wordt voor akkoord verklaard.
05. Jaarverslag 2018 en kort overzicht
De secretaris geeft een beknopt overzicht van de in het jaar 2018 gehouden activiteiten:
- Dodenherdenking 2018, gehouden op 4 mei in de kerk en bij de
herdenkingsplaquette. Hier werd de plechtigheid voortgezet met de onthulling van
een gedenksteen ter nagedachtenis aan Franz Virnich die in 1940 bij het kasteel door
de Gestapo werd opgepakt en in 1943 door de nazi’s werd vermoord. Aansluitend
volgde een toespraak door de prelaat van het aartsbisdom Keulen en de
burgemeester van de gemeente Nuth;
- Op 6 mei: 145e Pelgrimage met 23 deelnemers vanuit Wijnandsrade naar de Basiliek
van O.L. Vrouw van het Heilig Hart in Sittard;
- Woensdag 7 juni werd met 19 deelnemers de traditionele Isidorus-Gerardus
wandeling van 16 km gehouden naar Wittem;
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De “Dankjewelmiddag” voor het Algemeen Bestuur is een vorm om alle vrijwilligers
die het hele jaar in de weer zijn om de vereniging in goede banen te leiden en de
diverse projecten tot een goed einde te brengen, te bedanken voor hun inzet.
De organisatie was in handen van Esther Steins, Ria Marell en Karien Goessens die
het uitstekend hadden geregeld;
Schooltuin “Het Paradijsje” kende activiteiten door het hele jaar met samenwerking
door leden van de vereniging, schoolkinderen van de bovenbouw en 6 asielzoekers.
Voor hen vindt er een taalcafé plaats in de bibliotheek van Nuth;
Van de Poëziewandelingen rondom Wijnandsrade zijn inmiddels 3 routes
gerealiseerd, terwijl een 4e route in een vergevorderd stadium verkeert;
Het project digitaliseren foto’s wordt vooral uitgevoerd door ons bestuurslid Hubert
Gerards. Het betreft duizenden foto’s, o.a. uit de nalatenschap van Jan Jansen;
Bulletin 61 en 62 werden in 2018 uitgebracht in full color met boeiende artikelen over
de historie en wetenswaardigheden uit het hele dorp. Het financiële draagvlak werd
ook dit jaar gevonden in een geslaagde sponsoractie;
Ook in 2018 streden de leerlingen van groep 8 van de basisschool St. Stefanus om
de begeerde “Pater van der Zee Trofee”. Met als thema “Verzet is Vrijheid” kwam
Lars Habets als winnaar uit de bus. Voor hem een terechte felicitatie!;
Oktober 2018: Maand van de geschiedenis, met als thema: “Europa”. Onder
begeleiding van een gids kon men de kerk bezoeken, waarbij aandacht voor de
invloed van Europa op de architectuur. In de Ridderzaal van het kasteel vond een
Groot Europadebat plaats De “Naamse Steen” had haar poorten geopend voor oude
ambachten, beeldende kunst en een fototentoonstelling. Dichter/zanger Paul van Loo
zorgde voor muzikaal vermaak;
De “Rabobank Clubkas Campagne” was een activiteit binnen de vereniging om extra
geld binnen te halen voor een reeks van activiteiten. Dit jaar is een bedrag van € 618
ontvangen; De voorzitter spoort de 256 leden aan lid te worden van de Rabobank om
vervolgens een stem uit te brengen op onze vereniging;
De Commissie “Lief en Leed” zorgt er voor dat de vereniging representatief is bij
belangrijke gebeurtenissen bij onze leden en in het dorp. Rein Krikke en Ria Marell
verzorgen de uitvoering vol toewijding;
De onderhoudsgroep monumenten, kruisen en kapellen is het hele jaar actief met
reparaties en onderhouden van deze kleine monumenten in ons mooie landschap.
Men is druk bezig met een inventarisatie van alle kunstwerken binnen de grenzen
van de voormalige gemeente Wijnandsrade.

06. Nieuw erelid
Het Algemeen Bestuur van de vereniging heeft in haar vergadering bijeen op 20 februari
2019 unaniem besloten om, in overeenstemming met artikel 4, lid 4 van de
verenigingsstatuten, Mw. Désirée Schmalschläger, van 27 juni 2013 t/m 31 december 2018
burgemeester van de gemeente Nuth, te benoemen tot Erelid van de Vrienden van
Wijnandsrade. Na een plechtig dankwoord door de voorzitter werd haar een oorkonde
overhandigd.
07. Financieel verslag 2018
Rein Krikke geeft als penningmeester een beknopt overzicht van de financiële situatie van de
vereniging binnen het kalenderjaar 2018. De aanwezige leden hebben inzage in de
exploitatierekening 2018. Uit een overzicht op hoofdlijnen van bezittingen en schulden blijkt
dat onze heemkundevereniging financieel gezond is. Met een blik in de toekomst zegt hij dat
de heemkundevereniging in 2021 haar 40-jarig bestaan viert. En met vieren wordt bedoeld
dat er een aantal activiteiten wordt georganiseerd, waaronder de uitgifte van een
jubileumboek dat met veel authentiek fotomateriaal inzicht geeft in de geschiedenis van de
parochiekerk.
Om dat financieel rond te krijgen is het noodzakelijk jaarlijks hiervoor een bedrag te
reserveren. Voorstel is 700 Euro per jaar ingaande kalenderjaar 2018. De vergadering gaat
hiermee akkoord. Het surplus van de sponsoractie voor het Bulletin, geraamd op ± € 600 per

jaar, wordt tevens gereserveerd voor het jubileum. Op verzoek van dhr. Pierre Snijders geeft
de penningmeester aanvullende informatie en toelichting over de exploitatierekening 2018.
Deze uitleg wordt als voldoende geaccepteerd.
De penningmeester constateert dat de Rabobank extra kosten in rekening brengt voor iedere
bankrekening, in dit geval € 200 voor 2 rekeningen. Hij is van plan om 1 rekening te
beëindigen om kosten te besparen. Verder is resultaat geboekt met een andere keuze voor
verzending van de post, hetgeen een besparing oplevert van 50%.
Rein lanceert het voorstel om in de nabije toekomst te komen tot de herbouw van een oude
bakoven die inzetbaar is bij feestelijkheden in het dorp. Als locatie zou kunnen dienen een
beschikbare ruimte achter de basisschool. In dat geval zal in de toekomst een financiële
reserve opgebouwd moeten worden.
De penningmeester heeft tot slot een begroting voor 2019 opgesteld en daarover toelichting
verstrekt. Er zijn verder geen vragen uit de vergadering.
07. Verslag kascontrolecommissie en benoemen nieuwe commissie 2019
De kascontrolecommissie, bestaande uit de leden Henk Schrijvers en Riek Meijers heeft op
18 maart 2019, in aanwezigheid van de penningmeester, de financiële bescheiden over 2018
onderzocht en in orde bevonden. Alle stukken (de balans, exploitatieoverzicht, de saldi van
de bankrekeningen en kasgelden) waren keurig geordend en de begin- en eindsaldi waren
correct in de jaarrekening verwerkt. De commissie heeft haar bevindingen aan de hand van
een schriftelijk verslag kenbaar gemaakt aan de vergadering en is tevens door Henk
Schrijvers ter vergadering voorgelezen.
08. Verlenen van decharge aan bestuur
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beheer over het
boekjaar 2018. De voorzitter dankt de kascontrolecommissie voor het degelijke werk dat is
geleverd en aanvaardt het dechargeren van het bestuur door de vergadering met dank. De
kascontrolecommissie zal in 2019 bestaan uit de heren Huib van de Wall en Henk Schrijvers.
09a. Bestuurssamenstelling
Conform het 4-jaarlijks rooster is van het Dagelijks Bestuur (DB) aftredend: Jo Luijten, zulks
in de functie van secretaris. Hij is niet herkiesbaar als lid van het DB. Wel is hij bereid, met
instemming van deze vergadering, lid te worden van het Algemeen Bestuur (AB), vooral ook
omdat hij voor de vereniging de sponsoractie voor het Bulletin verzorgt. Jo wordt vervolgens
met algemene stemmen gekozen als lid van het AB. De voorzitter overhandigt Jo een
smaakvolle attentie en voor zijn echtgenote Jeanne een bos bloemen.
Van het (AB) zijn aftredend: Jack Jetten, Hubert Gerards en Nicolle Driessen. Er hebben zich
geen andere kandidaten beschikbaar gesteld. Genoemde personen hebben zich allen
herkiesbaar gesteld. Zij worden vervolgens met algemene stemmen herkozen. John Bruls
heeft eerder aangegeven dat hij niet meer herkiesbaar is voor het AB. De voorzitter dankt
John voor zijn inzet in het verleden en biedt hem een attentie aan.
Jo zal het rooster van aftreden actualiseren en aan alle leden van het AB toesturen.
09b. Nieuwe secretaris
Voor de vereniging is het van groot belang dat de functie van secretaris, liefst aansluitend
aan het afscheid van Jo, wordt ingevuld. Na een aantal contacten en toelichting over de
functie heeft Rinus van den Nieuwenhof zich bereid verklaard in de voetsporen van Jo te
treden. De voorzitter vraagt de vergadering om in te stemmen met deze voordracht hetgeen
met applaus wordt bevestigd.
10. Geplande verenigingsactiviteiten 2019 in een notendop
- Dodenherdenking op 4 mei. Dit jaar worden de gemeente Beekdaelen, fanfare St.
Caecilia en Scouting Nuth benaderd om deel te nemen aan deze plechtigheid;
- Op 5 mei 146e Pelgrimage naar de basiliek in Sittard;
- Afronding 4e Poëzieroute richting “Naamse Steen”;
- Inzet vrijwilligers voor de schooltuin “Het Paradijsje”
- Traditionele natuurwandeling van de Isidoruskapel naar Wittem op woensdag 5 juni;

-

Bulletin 63 en 64 in voor- en najaar;
Rabobank Clubkas Actie medio 2019;
“Dankjewelmiddag” op zondag 2 juni;
Organisatie Pater van der Zee Trofee i.s.m. de basisschool.

11. Bulletin
Onder leiding van onze eindredacteur Wiel Oehlen zijn de voorbereidingen voor Bulletin 63
(lente 2019) in volle gang. De deadline is vastgesteld op dinsdag 1 mei 2019. Jo zorgt er
voor dat er via sponsoring voldoende financieel draagvlak is.
12. Poëzieroutes
De voorzitter deelt mede dat verder wordt gewerkt aan de realisatie van de 4e route richting
Laar. Nu doet zich echter een probleem voor nu de onbewaakte spoorwegovergang bij Laar
dicht gaat en gezocht moet worden naar een alternatieve route. De leden zullen t.z.t.
worden geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen.
13. Rondvraag
- Wilfried Dabekaussen: er zal na het overlijden van Ger Keulen een nieuwe voorzitter
gezocht moeten worden voor de schooltuin “Het Paradijsje”;
- Joost Geurts vraagt of het intensiveren van het contact met verenigingen betrekking
heeft op verenigingen uit eigen dorp of van elders. Wilfried zegt dat het primair eigen
verenigingen betreft;
- Jack Jetten geeft toelichting m.b.t. de recent gestarte workshop voor de opleiding tot
gids voor rondleiding in de kerk en kasteel. Er kunnen zich nog leden aanmelden;
- Pierre Snijders vraagt of er meer buurtverenigingen zijn in Wijnandsrade waar wij
contact mee onderhouden. Wilfried zegt dat er een aantal buurtverenigingen is
waarbij we meer initiatief willen nemen om tot een uitwisseling van informatie te
komen;
- Wiel Oehlen: Op woensdag 17 april a.s. zal dhr. Wim Dubois zijn boek “Herinneringen
aan Swier” presenteren in het gemeenschapshuis van Wijnandsrade. Verdere
informatie volgt;
- Wilfried Dabekaussen wil graag van ieder lid een emailadres ontvangen. Het
bespaart enorm veel kosten en tijd;
- Joost Geurts heeft als coördinator, samen met veel vrijwilligers, het 50-jarig jubileum
van het gemeenschapshuis georganiseerd. Het was een fantastisch feest met veel
hoogtepunten. Hij dankt de heemkundevereniging en haar leden voor hun zeer
gewaardeerde bijdrage aan het programma.;
- Pierre Snijders vraagt welke brug is bedoeld over de Bissebeek. Wilfried laat weten
dat het de brug betreft op de Swierderkerkweg (“voorheen bij Agatha”).
14. Sluiting vergadering en thema 2019.
Om 20.40 uur sluit de voorzitter het officiële deel van de vergadering en nodigt de leden na
een korte pauze uit, een lezing met diapresentatie bij te wonen, gepresenteerd door Annie
Schreuders-Derks uit Susteren, met als thema:
“Ein laeve lank in Limburg De ganse Santekraom”. Een verrassende blik op anderhalve
eeuw Limburgse cultuurgeschiedenis en vooral een boeiend inzicht in de geloofswereld van
onze voorouders en al het “theater”en “de sjoane sjien” rond rituelen, tradities en
heiligendagen. Het was voor de aanwezigen een mooie en herkenbare herinnering aan
vroeger.
.
---------------------------------------------------Verslaglegging:
Jo Luijten, (oud)secretaris
Rinus van den Nieuwenhof, secretaris
26 maart 2019

