
 

AUGUSTUS 2020 
 
TERUGBLIK JUBILEUMVIERING  
Onze vereniging vierde het 30-jarig bestaan 
op zaterdag 18 januari j.l. vanaf 12.30 u. In 
zaal Meetpoint te Schinveld openden de 
voorzitter en vervolgens wethouder 
Timmermans de gezellige middag. Na de lunch 
werden de oprichters Jan Clement en Mia 
Lamerichs gehuldigd. De derde jubilaris, Jo 
Reijnders, had zich helaas moeten afmelden.  
 
Martin Hurkens zorgde vervolgens voor een 
optreden. Het was de primeur met liedjes van 
Joep Rademakers die veel bijval genoten. 
Speciaal genodigde was dan ook Peta 
Rademakers, de weduwe van Joep.               
Om 17 u. was de afsluiting. Tussendoor 
kregen de leden die elkaar lange tijd niet 
ontmoet hadden, volop gelegenheid om 
elkaar bij te praten. 
 

NIEUWE DATUM JAARVERGADERING 
U heeft de uitnodiging en alle stukken voor de 
jaarvergadering op vrijdag 13 maart reeds 
eerder ontvangen. Plotseling (of misschien 
niet helemaal onverwacht) kwam de 
lockdown en moest de bijeenkomst door het 
bestuur worden afgezegd. 
We hebben nu een nieuwe datum vastgesteld.  
 
De jaarvergadering zal plaatsvinden op 
VRIJDAG 16 OKTOBER a.s. vanaf 19.30 u.       
De agenda blijft ongewijzigd. De notaris zal 
dan de reeds toegezegde lezing over het 
Notariaat in Merkelbeek gaan verzorgen.         
Deze is voor iedereen toegankelijk. Vanwege 
de coronamaatregelen is aanmelding voor 
zowel de jaarvergadering als de lezing wel 
gewenst.  
 
 

 
 
KRONIEK VAN ONDERBANKEN  
Vanwege de herindeling waarbij de gemeente 
Onderbanken per 1-1-2019 deel ging 
uitmaken van Beekdaelen, heeft het bestuur 
overleg gehad met schrijver Hub Bertrand. 
Deze onderzocht de mogelijkheid tot het  
uitgeven van een speciale editie die gewijd is 
aan Onderbanken. Deze uitgave bleek echter 
financieel niet haalbaar.  
Wat betreft de nieuwe gemeente hebben de 
gezamenlijke heemkundeverenigingen 
aangegeven zich ook in de toekomst met hun 
eigen werkgebied bezig te blijven houden.  
 

CORONATIJD 
Wij bevinden ons nog steeds in een bijzondere 
periode. De eerste golf van het virus leek 
afgezwakt maar inmiddels neemt het aantal 
positief geteste personen weer toe. We 
hebben al heel wat achter de rug: kinderen 
die onderwijs-op-afstand en met hulp van de 
ouders thuis moesten volgen; ouderen die 
geen bezoek meer mochten ontvangen, 
huwelijken die werden afgezegd, uitvaarten in 
kleine kring en de hele bevolking die nog 
steeds de 1,5 m. regel in acht moet nemen. 
Wanneer komt het einde in zicht? Het is wel 
belangrijk dat deze periode nu goed wordt 
vastgelegd. Het bestuur kan dit niet alleen. 
Wie heeft anecdotes, foto’s of kan op een 
andere manier een bijdrage leveren?                  
Neemt u dan voor een afspraak  contact op 
met Mia Lamerichs, tel. 046-4423063  
 


