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JAARVERSLAG 2020 
 

 

De werkgroep met de vrijwilligers van de werkgroep Leuk en de Stichting Cultureel Erfgoed 

Ottersum kunnen terugzien op een bewogen verenigingsjaar. 

De werkgroep bestaat uit 11 personen. Door de coronapandemie die in februari losbarstte, viel 

ons jaarplan voor 2020 grotendeels in het water. Nagenoeg alle activiteiten moesten worden 

afgelast. We konden slechts vier keer vergaderen, in januari, maart, juli en augustus. 

 

In 2020 hielden wij ons bezig met: 

 

● We hebben dit jaar bescheiden aandacht gegeven aan de Open Monumentendagen in 

ons dorp. We beperkten ons tot de bezichtiging en rondleidingen in de parochiekerk. 

Op de zaterdag van de Open Monumentendagen werd het informatiebord over het 

historische raadhuisplein onthuld. Toch een bescheiden feestelijk momentje. 

● De Ottersumse keramiekmuur is bijna voltooid. Wij vroegen aan de Ottersumse 

keramische activist Pieter Arts om nog drie tableaus van historische dorpsgezichten 

voor ons te maken. Die werden in het najaar van 2020 geproduceerd en worden nu 

door ons beheerd om in het volgend jaar aan de keramiekmuur naast de al aanwezige 

vier tableaus een plaatsje te krijgen. 

● De inmiddels traditionele Historische Avond werd voorbereid maar uitvoering vond 

vanwege corona niet plaats. Het programma ligt nu klaar voor 2021.  

● Alle geplande concerten in de kerk op en rond het grote Pels-Flentroporgel moesten 

vanwege corona worden afgelast. 

● Met het ontwerpen van de klokkenstoel voor de luidklok van Maria-Roepaan werd een 

begin gemaakt. Een plan werd vastgesteld. Het kerkbestuur ging akkoord met 

plaatsing op het parochiekerkhof. In het volgende werkjaar 2021 zal dit project naar 

verwachting voltooid worden. 

 

In 2020 werden wij ook getroffen door verdrietige momenten. 

Wij moesten helaas afscheid nemen van onze penningmeester Joke Liebrand-ten Haaf die na 

een ernstige ziekte kwam te overlijden. 

Slechts korte tijd nadien overleed de echtgenote van onze vrijwilliger Geert Pubben. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de stichting en de werkgroep op 21 januari 2020 

 

Frans Meeuws, 

voorzitter 
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