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Verslag van de secretaris van de Kring Maastricht Koninklijk LGOG over het jaar 2017 

 

Kringbestuur 

 

Op 31 december 2017 was het Kringbestuur als volgt samengesteld: 

 

- drs. L. (Lita) Wiggers, voorzitter; 

- drs. M.F.A. (Monique) Dickhaut, vicevoorzitter en penningmeester; 

- dr. E.W.G. (Eric) Lemmens, secretaris; 

- drs. K. (Kris) Förster, lid; 

- dr. F. (Fred) Cammaert, lid; 

- mr. L.T.M. (Lucy) Willems, lid; 

- dr. A. (Annemieke) Klijn, lid. 

 

Er werd vijf keer vergaderd. 

 

Leden  

 

Op 1 januari 2017 telde de Kring 641  leden, op 31 december 2017 had de Kring 634 leden.  

 

Activiteiten 

 

Lezingen  

(Deze lezingen werden gehouden in Stayokay, Maasboulevard 101 te  Maastricht.) 

 

2 januari: dr. Paul Bronzwaer, Max graaf de Marchant et d'Ansembourg (100 

belangstellenden). 

 

6 februari: Coen Eggen, Vakwerkbouw in Maastricht tussen 1400 en 1800 (132 

belangstellenden). 

 

6 maart: drs. Frank Hovens, De geschiedenis van Meerssen (75 belangstellenden). 

(De voor deze avond geplande lezing van prof dr. Yves Segers over de fruitteelt in Zuid-

Limburg tussen 1850 en 1940 kon wegens privéomstandigheden geen doorgang vinden.) 

 

14 maart: drs. Guus Janssen, Zef Timmers, Maaslander en Romein (60 belangstellenden). 

Deze lezing vond plaats in het kader van de Week van de Klassieken, in samenwerking met 

de Professor Doctor Timmers Stichting en Roma Aeterna. 

 

3 april: prof. dr. Harry Hillen, Van godshuis naar academisch ziekenhuis. De medische 

geschiedenis van Maastricht (160 belangstellenden). 

 

2 oktober: mr. dr. Jacques van Rensch en dr. Eric Lemmens, ‘Heden zijn wij niets anders meer dan 

Nederlanders…’. Limburg, Nederland en de Duitse Bond (156 belangstellenden). 

Deze lezing vond plaats in samenwerking met het RHCL en in het kader van de Maand van de 

Geschiedenis. 

 

6 november: prof. dr. Emmanuel Waegemans, Peter de Grote in Maastricht. Het einde van de 

Russisch-Nederlandse vriendschap (120 belangstellenden). 
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4 december: drs. Gilbert Soeters, Nieuwe inzichten en resultaten van het archeologisch onderzoek in 

Maastricht van 2010 tot 2017 (156 belangstellenden). 

 

Excursie 

 

28 april: excursie naar Amay (B), met een rondleiding in de voormalige cisterciënzerabdij van 

Paix-Dieu, een bezoek aan het museum en het restauratieopleidingscentrum van het Institut 

du Patrimoine Wallon, een bezoek aan het kasteel van Jehay en de kasteeltuinen en een 

bezichtiging van de eeuwenoude collegiale kerk in Amay (47 deelnemers). 

 

Helaas kon de avondexcursie Lieux de Mémoire rondom het thema 'kruidenboeken', met 

bezoeken aan het Centre Céramique, het Natuurhistorisch Museum Maastricht en de 

Universiteitsbibliotheek Maastricht, gepland op 30 mei, i.v.m. het geringe aantal 

aanmeldingen geen doorgang vinden. 

 

Historisch Debat 

 

30 april: Historisch Debat in de centrale hal van Centre Céramique over het thema ‘Populisme: vloek 

of zegen?’. Onder leiding van dagvoorzitter Marjanne Wassink gaven de historici Ad Knotter, Hans 

Wansink en de filosoof Sjaak Koenis een korte inleiding en gingen vervolgens met het publiek in 

debat (120 belangstellenden). 

 

Familiemiddag 

 

28 december (de kerkelijke feestdag van de Onnozele Kinderen): bezoek aan de Grotten 

Zonneberg, met een rondleiding in de grotten, gevolgd door een lunch bij Buitengoed 

Slavante (26 deelnemers). 

 

Ledenvergadering, Nieuwjaarsborrel, boekenmarkt, overig 

 

Op 3 april vond de reguliere algemene ledenvergadering plaats, voorafgaand aan een lezing. 

Voorafgaand aan de lezing in januari werd er voor de leden een Nieuwjaarsborrel 

georganiseerd. Rondom de lezing in februari was er een boekenmarkt.  

 

Het jaarprogramma werd bij de leden en bij derden bekendgemaakt door middel van een 

poster, boekenlegger, website en persberichten. De Kring Maastricht was ook actief op 

Facebook. 

 

Met Meet Maastricht werd samengewerkt bij het verzorgen van rondleidingen in de stad.  

 

Project 'De school adopteert de stad' 

 

In 2017 is de Kring Maastricht gestart met het educatieproject ‘De school adopteert de stad’ in 

samenwerking met de Universiteit Maastricht, United World College Maastricht en Porta 

Mosana College.  

Het doel van het project is tweeledig: allereerst beoogt het leerlingen zich bewust(er) te laten 

worden van de geschiedenis van en het aanwezige culturele erfgoed in de stad (i.c. 

Maastricht) en hun eigen leefomgeving.  
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Ten tweede is het de bedoeling dat de leerlingen de opgedane kennis overdragen aan anderen. 

Dat kunnen medeleerlingen zijn, maar ook ouders, toeristen of vluchtelingen.  

Na afloop van het project (medio 2018) zullen de resultaten worden gedeeld met de andere 

LGOG-kringen, secties en commissies, zodat zij – indien gewenst – ook zelf met dit project 

aan de slag kunnen gaan. 

‘De school adopteert de stad’ wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente 

Maastricht, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof en het 

LGOG. 

 

Sponsor 

 

De Kring Maastricht werd gesponsord door Team Notarissen. 

 

Veel dank gaat uit naar de inzet van vrijwilligers bij het distribueren van de Publications. 


