JAARVERSLAG 2019
De werkgroep met de vrijwilligers van de werkgroep Leuk en de stichting cultureel erfgoed
kunnen terugzien op een mooi werkjaar.
De werkgroep bestaat uit 12 personen. We komen gemiddeld een keer per maand bij elkaar en
maken dan afspraken over wat we willen gaan doen. Hier nu een korte terugblik van onze
activiteiten.
In 2019 hielden wij ons bezig met:
• In 2019 kon eindelijk het project “de parochiekerk van Ottersum” worden voltooid. Er
is een boekje gemaakt met tientallen foto’s van de kunst in het kerkgebouw met een
toelichting. Ook bevat het boekje de (bouw)historie van de huidige en de vroegere
dorpskerk. Het boekje is in Ottersum huis-aan-huis bezorgd. Van veel kanten is er
grote waardering voor het boekje gekomen. In het verlengde hiervan is er een
werkgroepje opgericht dat op afspraak rondleidingen in de kerk organiseert. In het
afgelopen najaar zijn er al enkele rondleidingen in de kerk verzorgd.
• Zoals ieder jaar hebben we weer veel aandacht gegeven aan de Open
Monumentendagen in ons dorp. Het cultuurhistorisch platform van de gemeente heeft
dit jaar voor een eigen thema gekozen: Samen in vrijheid. Dit om te gedenken dat 75
jaar geleden de bevolking van onze regio moest evacueren. In Roepaen maakten we
een tentoonstelling waarin evacuatiedagboeken c.a. centraal stonden. Ook waren er
filmfragmenten te zien van interviews van inwoners van ons dorp die de evacuatie
destijds hebben meegemaakt. De tentoonstelling en filmvoorstelling zijn op beide
monumentendagen goed bezocht.
• Op de monumentenzaterdag was ook de kerk open; die is immers ook rijksmonument.
We namen voor de tweede maal deel aan de Jazztour aan de Maas. Dat was een
fietstoer waarbij op enkele locaties korte Jazzconcerten werden verzorgd. In onze kerk
trad het kwartet van Egon Kracht op. Bezoekersaantal is geschat op ruim 200.
• In 2019 is het overleg met de gemeente weer opgestart om te komen tot een of meer
informatieborden over het verleden van Ottersum. Dit project heeft een tijdje
stilgelegen. Eind 2019 was het ontwerp voor het informatiebord bijna gereed.
• De inmiddels traditionele Historische Avond vond plaats op 28 november. Het
onderwerp was deze keer het Ottersumse verenigingsleven door de jaren heen.
Deze keer ging het over de middenstand die Ottersum vroeger had. Het aantal
bezoekers van de avond in ’t Swaantje viel wat tegen. Maar de presentatie van Jos
Heijligers, technisch geassisteerd door Koen Heijligers werd zeer gewaardeerd.
• Het orgelcomité organiseerde enkele concerten op het grote Pels-Flentroporgel. Op 22
juni trad het Gregoriaanse koor Cappella Boxmeer o.l.v. Jacques Steenbrink op met
Tineke Steenbrink aan het orgel. Het concert werd zeer gewaardeerd en er is een
principe-vervolgafspraak gemaakt voor december 2020 (Advent).
Op 7 augustus ontvingen we weer Jos Maters uit Bunschoten die weer op heel eigen
wijze ons prachtige orgel in alle mogelijke klankvariaties liet horen.
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Het orgel zelf kreeg een storing in de elektronica. Gelukkig konden we het probleem
in eigen beheer oplossen.
• In oktober 2018 vroegen wij per brief aan de directie van Dichterbij aandacht voor de
klokkentoren met twee luiklokken op het Dichterbijterrein aan de Siebengewaldseweg.
Op dit terrein werden alle gebouwen gesloopt en de toren die bij de toenmalige RKkapel hoorde bleef verweesd achter. In voorjaar 2019 was er een eerste overleg en toen
bleek inmiddels een van de twee klokken te zijn ontvreemd. De overbleven klok is
terstond veiliggesteld. Wij werken nu aan een plan om de klok in een nieuwe
klokkenstoel een plaatsje te geven op ons parochiekerkhof. De klok is nl. een
overblijfsel van het geschenk dat door personeel en ouders van bewoners/cliënten is
geschonken bij het 25jarig jubileum van het instituut Maria Roepaan,
rechtsvoorgangen van Dichterbij.
• 2019 is ook het jaar waarin maar liefst twee van onze leden een koninklijke
onderscheiding ontvingen voor hun grote verdiensten voor de Ottersumse
gemeenschap:
- Op 26 april ontving Frans Meeuws de versierselen die horen bij het lidmaatschap van
de Orde van Oranje-Nassau uit handen van burgemeester Peter de Koning. Frans werd
geëerd voor zijn grote inzet bij de restauratie van het orgel van de rooms-katholieke
parochiekerk Johannes de Doper van Ottersum, zijn jarenlang lidmaatschap van het
kerkbestuur van één en uiteindelijk zes parochies in de kop van Noord-Limburg en
niet op de laatste plaats voor het voorzitterschap van het Orgelcomité en onze
stichting.
- Tijdens het defilé van de 62e Ottersumse Jeugdvierdaagse werd ook Jos Heijligers
door burgemeester Peter de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Naast Jos grote inzet voor het Kindervakantiewerk Ottersum kon de burgemeester ook
Jos verdienste noemen voor de DAG werkgroep Leuk die sinds enkele jaren nauw
samenwerkt met onze stichting. De invulling van de historische avonden van de laatste
jaren door Jos kreeg in de lofrede van de burgemeester een bijzondere vermelding.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de stichting en de werkgroep op 21 januari 2020
Frans Meeuws,
voorzitter
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