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Concept verslag jaarvergadering 

Datum: dinsdag 11 februari 2020, 20.00 uur 

Locatie: ‘t Zaelke 
Aanwezigen 

• Bestuursleden: 
o Jos Wolbertus (voorzitter) 
o Geert op het Veld 
o John Raijer 
o Petra Geraads  
o Frans Maas 
o Gé Jonkers 
o Netty Derks-Mejan 

Overige leden: Dhr. Henk Bongaerts, Mevr. Zus Bouwman-Gitmans, Dhr. André Breuer, Dhr. Bart Breuer, Dhr. 
Rob Clabbers, Dhr. H. en mevr. L. van der Coelen, Mevr. G. Dings-Driessen, Dhr. Marcel Dings, Dhr. Jo Driessen, 
Mevr. Lily Driessen-Huijs, Dhr. Jac Ewals, Dhr. Huub en mevr. Leonie Fleuren-Driessen, Dhr. Frans Hoebens, 
Dhr. Chrit van Horck, Mevr. Hettie Houba, Dhr. Jan Janssen, Dhr. Matthieu en mevr. Regien Janssen, Mevr. 
Laety Jonkers-Baarda, Mevr. Hetty Kerkhof-Wekking en dhr. F. Groot Bruinderink, Dhr. Hub Kuijpers en mevr. 
Will Kaal, Dhr. Pierre en mevr. Riet Leenen - Gitmans, Dhr. Sjraar Linssen, Mevr. Thea Maas, Dhr. Herman 
Meijboom, Dhr. Jan Noten, Dhr. Herman Peeters, Dhr. Jeu Peeters, Dhr. Math en mevr. Truus Polmans-Cox, 
Dhr. Arno en mevr. Annemie Rayer, Mevr. Miep Reitsma-Claessen, Dhr. Lambert Rooskens, Dhr. Piet en mevr. 
Anneke Roos - Testroote, Mevr. Vera Schouren, Mevr. Mariet Siebgens, Dhr. Jo Sijbers, Dhr. Hay en mevr. Tiny 
Testroote-Vaesen, Dhr. Michel Trepels, Dhr. Jos en mevr. Truus Verbong-Simons, Dhr. Harry en mevr. Henriëtte 
Vercauteren - Hamans, Dhr. en mevr. J. Willemsen, Dhr. Sjraar Wilms, Dhr. Wim Wolbertus 
Niet-lid: Jos Brouwers 
 
Afmeldingen ontvangen van: Dhr. en mevr. M. Coppers-Huijs, Mevr. J. Gruiters-Janssen, Mevr. Annie van Horck 
- Zwart, Mevr. W. Huijs-Gommans, Dhr. Piet en mevr. Els Kessels-Ehren, Dhr. John Leenen, Dhr. Dré en mevr. 
Mariet Loosberg, Dhr. Carel van Nisselroy, Fam. H. Noten-Cuypers, Mevr. Paulette Noten, Dhr. Wiel Oehlen, 
Dhr. Frits Peeters, Dhr. Jeu Quicken, Dhr. Hub Reumkens, Dhr. Paul Roggen, Mevr. Gertie Schouwenberg, Mevr. 
G. Vercoulen-Huijs, Dhr. Peter en mevr. Fieke Ververgaert - Doesborgh 
 
 

1. Opening  
Onze voorzitter Jos Wolbertus heet de aanwezigen welkom. Met 62 leden een erg goede opkomst. Jos bedankt 
de leden voor hun aanwezigheid, maar ook de 23 leden die zich netjes hebben afgemeld. Jos geeft aan dat hij 
deze vergadering met een dubbel gevoel ingaat; hij verlaat na 15 jaar bestuurslidmaatschap en 12 jaar 
voorzitterschap het bestuur. Helaas kan z’n vrouw Wil er niet bij zijn; zij is met griep thuis gebleven.  
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2. Mededelingen 

Jos vraagt een minuut stilte voor de overleden leden. Afgelopen jaar overleden onze leden mevr. Maria van 
Basten Batenburg-Timmermans (++ 28-01-2019) en dhr. Toon Lamers (++20-02-2019). Recent overleden Dhr. 
Wiel de Bruin (++15-01-2020) en mevr. Koosje Poeth-Driessen (++05-01-2020). Zij was echtgenote van Heem-
oprichter Piet Poeth.  
 
Jos blikt terug op afgelopen jaar. Bij de jaarvergadering hadden we ons voorgenomen om het in 2019 wat 
rustiger aan te doen. Het tegendeel is bewaarheid. Exposities, rondleidingen, maar liefst vier boeken 
uitgegeven, lezingen en dagexcursies hebben weer een grote aanslag op het organisatie talent van de 
vereniging gedaan. Het was vaak niet makkelijk om alles rond te krijgen, uiteindelijk is het, met de inzet van 
bestuur en vrijwilligers toch gelukt. Maar het heeft ontzettend veel energie gekost. Jos geeft aan dat we als 
bestuur ontzettend blij zijn met alle hulp die we kunnen krijgen. We willen dan ook alle vrijwilligers hartelijk 
danken voor hun inzet. Maar, we lopen ook tegen onze grenzen aan. Aan veel projecten zijn we afgelopen jaar 
onvoldoende aan toegekomen. Bijvoorbeeld de het bakhuisje bij de Holtmühle, een waardige plaats voor de 1e 
steen van Martinushof, herontwikkeling van het gemeentehuis, plaatsing van de 1e steen van de school in Steyl, 
een fotobijeenkomst over Hekkens en herontwikkeling van het terrein van Vossen-Breuer / A&P. Een hele lijst 
met projecten die het bestuur alleen niet voor elkaar krijgt. Daarvoor hebben we iedere hulp nodig. 
 
Jos benoemt dat hij in de laatste bestuursvergadering zijn zorgen heeft geuit over de ontzettende grote berg 

aan werk. Wij zijn een gezonde verenging met 175 leden. Jos doet een dringende oproep aan alle leden om te 

kijken in hoeverre zij zich projectmatig kunnen inzetten voor de vereniging. Het hoeft geen grote fysieke 

inspanning te zijn maar kan ook hulp zijn bij bv de boeken verkoop, bij de opbouw van exposities, bij het archief 

enz. Jos hoopt dat deze oproep leidt tot nog meer vrijwilligers dan we nu al hebben. Laat van u horen. 

 

 

3. Notulen van de jaarvergadering van 12 februari 2019 
De notulen worden ongewijzgd vastgesteld. Jos bedankt de secretaris voor de verslaglegging.  
 
 

4. Jaarverslag 2019 van de secretaris  
Secretaris John Raijer geeft met een presentatie een toelichting op het jaarverslag. Het jaarverslag zelf was 
meegestuurd met de agenda. John gaat in op de groei van het aantal leden (+7 ten opzichte van eind 2018), de 
diverse lezingen en bijeenkomsten, exposities over de gezondheidszorg in Tegelen met 750 bezoekers, 
excursies en reizen, de vier boeken die we 
afgelopen jaar hebben uitgegeven én de 
grote projecten die we in 2019 hebben 
opgepakt.  
 
In het bijzonder noemt John het 
fantastische werk dat geleverd is door de 
rondleiders Herman Peeters, Frans Maas, 
Jos Wolbertus en Carel van Nisselroy bij het 
voormalig Trappistenklooster. Maar liefst 73 
groepen van in totaal 1.200 personen zijn in 
2019 rondgeleid. Daarnaas ook het 
fantastisch werk van de archiefgroepen in 
ons eigen archief én in het Gemeentearchief 
Venlo voor de fotocollectie van Pierre 
Lommen. Veel nieuw materiaal is 
gesorteerd, geordend en opgeslagen. Zo is het 
overzicht met bidprentjes van Tegelse mensen dat is opgebouwd door Jeu Peeters en Arno Raijer fors gegroeid 
naar maar liefst 12.000 exemplaren. 
 
Jos vult aan dat het nieuwe boek van Gertie Schouwenberg ‘De Duitsers de baas’ door de Heem beschikbaar 
wordt gesteld aan de groepen 6 t/m 8 van de zes basisscholen in Tegelen en Steyl. Zij verwerken dit boek, een 
leswijzer en gastlessen in de lessen aan de kinderen.  
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De ledenvergadering stemt in met het jaarverslag. 
 
 

5. Financieel overzicht 2019 en de begroting 2020 
Penningmeester Geert op het Veld geeft een toelichting op de inkomsten en uitgaven in 2019, het banksaldo 
op 31 december 2019 en de begroting 2020. We hadden in 2019 een super jaar voor de financiën. Met name 
door de grote opbrengsten uit de rondleidingen bij het voormalig Trappistenklooster Ulingsheide en de goed 
verlopen boekverkoop, maar ook de beperkte kosten voor projecten. We hebben het jaar met € 3.700,- positief 
afgesloten. Door deze goede financiele situatie is op de jaarafsluiting het eten en de drankjes door de 
vereniging betaald. Geert geeft aan dat ook tijdens de ledenvergadering een rondje van de vereniging wordt 
gegeven.  
 
Hans Willemsen vraagt of de Rabo certificaten ook per 1 juli worden stopgezet. Dit is namelijk het geval bij de 
SNS certificaten. Geert zoekt dit uit.  
 
Ook geeft Geert een toelichting op de begroting 2020. We begroten drie nieuwe uitgaven in 2020, waarvan er 
al twee bij de drukker liggen. Daarnaast zijn rondleidingen bij de Trappisten begroot, de realisatie van diverse 
projecten en een fietstocht in september rond het in december 2019 verschenen boek ‘Kóm èns 
doeënderbeej’. De begroting is € 900,- positief. Het bestuur stelt voor de contributie voor het 6e jaar gelijk te 
houden. De ledenvergadering stemt in met het financieel overzicht 2019 en de begroting 2020.  
 
De contrbutienota wordt via email verstuurd. Leden zonder email ontvangen ‘m per post.  
 
 

6. Verslag kascommissie 
Door Frans Hoebens en Herman Peeters zijn de financien gecontroleerd. Herman geeft aan dat hij bij Geert is 
geweest en daar alles fijn geordend en volledig op orde heeft aangetroffen. Frans vult aan dat hij de vereniging 
een groot compliment geeft en de financiele situatie in 2019 grotendeels te danken is aan de gidsen van het 
voormalig Trappistenklooster. De kascommissie vraagt voor decharge van de penningmeester. Met een applaus 
stemt de ledenvergadering in. 
 
Frans Hoebens treedt af als lid van de kascommissie. Hij heeft voor de ledenvergaderingen van 2019 en 2020 
de kas gecontroleerd. Jos bedankt Frans voor zijn inzet. Jan Janssen stelt zich kandidaat voor de kascommissie 
in 2021. 
 
 

7. Bestuursverkiezing 
Dit agendapunt neem vice voorzitter Frans Maas het woord van Jos over.  
 
Reglementair aftredend zijn Petra Martens, Gé Jonkers en Frans Maas. Ze stellen zich alle drie herkiesbaar. Ze 
worden allen met applaus voor de komende periode herkozen. 
 
Afscheidswoordje namens het bestuur 
Netty Derks neemt namens het bestuur het woord om Jos te bedanken voor z’n geweldige inzet afgelopen 15 
jaren in het bestuur van de Heem. In zijn eerste bestuursvergaderingen in 2005 liet Jos al direct zijn ambities 
blijken. Deze vormden een rode draad door z’n periode als bestuurslid en voorzitter.  

- Jos is daadkrachtig en actiegericht. In z’n eerste bestuursvergadering op 9 maart 2005 nam hij al direct 
acties op zich. “Wij kopen een nieuwe printer en Jos Wolbertus zorgt hiervoor.”  

- De verslagen van de bestuursvergaderingen vóór 9 maart 2005 waren vrijwel altijd hetzelfde. Na het 
aantreden van Jos werden de verslagen ineens een stuk langer met veel meer acties. 

- In de rondvraag bij de eerste ledenvergadering vraagt Jos “of en wanneer de Kring wat aan publiciteit 
doet. Antwoord: tot nu toe niet erg veel; dit is een punt waaraan meer aandacht moet worden 
besteed.” En dat hebben we geweten. Jos heeft het imago van een ‘ouderengezelschap’ weggehaald 
en heeft vooral veel gedaan ter promotie van de Heem. In 2005 nog kwam het programma van de 
Heem op de kabelkrant, vaste rubrieken in de Tegelse Courant, vaak op de Stadsomroep, boeken en 
artikelen (zoals van Loterijvereniging De Toekomst, Zorg in Tegelen) werden gepubliceerd en artikelen 
kwamen in de krant, website en Tegels blief Tegels. Hij zorgde dat diverse boeken over Tegelen en 
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Steyl werden uitgebracht, waaronder Vastelaovend in Tegelen, Van Aalberse tot Zwanenbloem, Vijf 
jaar op stap, interviews met Tegelenaren en Steylerse uit Tegelse Courant, Metaalgieterij Giesen en 
het meest recent ‘Zoeëdet weej ‘t noeëts vergaete’ met persoonlijke oorlogsverhalen.  

- In de 2e bestuursvergadering vraagt Jos “of de Kring niet meer foto’s heeft. Voor zover het bestuur 
bekend niet. We zullen de leden vragen of ze foto’s van oud Tegelen enz. ter beschikking willen 
stellen”. Ook dat hebben we geweten. Jos is met het idee gekomen om een archiefgroep samen te 
stellen en voor ruimte te zorgen. Met ongeveer 150.000 digitale afbeeldingen, 20 archiefkasten vol en 
vier depotruimtes hebben we een gigantisch archief opgebouwd.  

- In diezelfde vergadering staat dat Jos “een conceptbrief opstelt voor het gemeentebestuur van Venlo 
om aandacht te vragen voor de toenemende verloedering van historische panden te Tegelen”. 
Aandacht vragen heeft Jos gedaan. Het begon bij het aanjagen Kranenbreukerhuis, schoorsteen Canoy 
Herfkens, Smidse aan Smidseplein, Vredeshuis en later onder meer de Trappisten, Gouden Berg, 
Tegelse kerkhof, Kerk in de St.-Jozefparochie, Gemeentehuis, Timmerwerkplaats en kas paters 
Missiehuis, Martinushof en Erkenkamp. 

- Jos blijkt continu te zoeken naar bijzonderheden. Hij regelde het allemaal. Hij liet zoeken naar een 
duitse vrachtwagen onder de grond bij Waterloo, ondergrondse gangen bij het ziekenhuis en zocht 
naar namen van onderduikers die gekerfd waren in de nok van de Rochuskerk.  

Bij zijn aanstelling als voorzitter op 19-2-2008 stelt Jos zich ten doel:  
1. Een boek samen te stellen over het kerkhof 
2. Het Tegels dialect te bevorderen 
3. Een eigen lokaal te huren waar leden elkaar kunnen ontmoeten 
4. Samenwerking te zoeken met andere verenigingen 

Netty geeft aan dat de Heem hier in deze 
geweldige periode grote stappen in heeft gezet. 
Het bestuur hoopt dat Jos zich blijft inzetten 
voor de Heem. Dan kan hij het boek schrijven 
over het Tegels kerkhof en nog veel meer 
gedetailleerd en goed onderzoek doen naar de 
historie van Tegelen en Steyl. We hopen daar als 
gemeenschap goed gebruik van te kunnen 
maken. Met de overhandiging van een 
persoonlijk gemaakt bord door Niek Hoogland 
en een groot applaus van de leden, wordt Jos 
bedankt voor zijn fantastische inzet. 
 
Afscheidswoordje van Jos 
Jos bedankt de leden voor deze mooie 
waardering. Hij blikt terug op het moment dat 
hij 15 jaar geleden de bestuurskamer van de 
Heem binnentrad. Er was toen geen internet, geen Facebook, geen emailadressen en de verslagen werden nog 
door Sjraar Roggen met de hand geschreven en iedere vergadering werd afgesloten met ‘eine jonge klaore’. 
Wat is er veel veranderd, een verjongd bestuur, de digitale wereld opende zich ook voor de Heem, we traden 
meer naar buiten en raakten steeds meer bekend in Tegelen/Steyl maar ook in groot Venlo. Omroep Venlo en 
de kranten vonden ons steeds beter en steeds sneller. Jos geeft aan dat hij het gevoel heeft dat zijn werk erop 
zit. In zijn mededelingen sprak hij al zijn zorgen uit over de werkdruk die op bestuur maar ook op de vrijwilligers 
ligt. Hij hoopt dat deze druk verlicht kan worden. 
 
Een voetbalclub houdt zich bezig met voetballen, een judoclub met judo. Maar wij houden ons bezig met 
geheel Tegelen en Steyl. En dat vergt veel inzet. Juist door ons in te zetten voor veel zaken hebben we de 
laatste jaren veel kunnen bereiken. De afgelopen jaren heeft de Heem nog nooit zoveel boeken uitgebracht als 
nu en we zijn nog niet klaar. Jos geeft aan dat het voorzitterschap hem ook persoonlijk veel heeft gebracht. Hij 
mocht mede daardoor de cultuurprijs Tegelen in ontvangst nemen, kreeg een lintje van onze koning 
toebedeeld en heeft talloze mensen mogen ontmoeten. Daarvoor is hij de Heem dankbaar. Jos geeft aan dat hij 
een gezonde vereniging achter laat, zowel op ledenbestand alsook financieel. We kunnen tegen een stootje. 
Hij sluit af met “Het was voor mij een eer u te mogen voorgaan, het ga jullie allemaal goed en tot weerziens.”  
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Dankwoordje Piet Roos 
Ook oud-voorzitter Piet Roos, die Jos ooit in het bestuur haalde, richt een woordje tot Jos. Hij bedankt Jos en 
geeft aan dat het in 2008 een uitstekende keuze was om Jos als voorzitter te kiezen. Het is mooi wat er samen 
bereikt is. Piet bedankt Jos en geeft aan veel waardering te hebben voor het bestuur.  
 
Marcel Dings vraagt of Frans Maas als vice voorzitter ook de rol van tijdelijk voorzitter overneemt. Frans 
reageert dat het bestuur verder zoekt naar een voorzitter en dat hij tot die tijd als vice voorzitter de rol van 
tijdelijk voorzitter overneemt. 
  
 

8. Voorlopig programma 2020 
Het voorlopig programma van 2020 wordt getoond en ziet er als volgt uit:  

• 12 maart: eerste lezing door Leny Crins over haar boek 'Eindstation; de hel van Brüx'. 

• 14 april: herken je opa en oma  

• 16 mei: middagactiviteit voor leden en partners.  

• 9 juni: tweede lezing.  

• 6 september: fietstocht 'Kóm èns doeënderbeej' 

• 8 oktober: derde lezing 

• 10 november: vierde lezing 

• 15 december: jaarafsluiting 
 
 

9. Gelegenheid tot het stellen van vragen 
Miep Reitsma vraagt of er dit jaar nog een hele dagreis wordt gepland. Geert reageert dat er op 16 mei nog een 
middagactiviteit is, maar dat er dit jaar door beperkte belangstelling geen hele dagreis gepland wordt. Mochten 
er suggesties zijn, dan kan deze mogelijk in de toekomst weer georganiseerd worden.  
 
Frans bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit daarmee de vergadering. 
 
 
 
 
Tegelen Quiz 
Na de jaarvergadering verzorgde Jos een quiz met 
vragen over de historie van Tegelen. In totaal 
waren 155 punten te scoren. De uitslag was als 
volgt:  

1. Sjraar Linssen, 125 punten 
2. Gé Jonkers, 110 punten 
3. Chrit van Horck én Huub Kuijpers, 

beiden met 105 punten 
De winnaars werden verblijd met een flesje 
wijn. 
Ook Vera Schouren en Hettie Houba ontvingen 
een flesje wijn als troostprijs.  
 
 


