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Activiteit:  19.00 uur:   Jaarvergadering Kring De westelijke Mijnstreek 
  20.00 uur:   Lezing Truus Roks over “Historische    
    tijdrekenkunde” 

Wanneer:  Donderdag  16 mei 2019  

Locatie: Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 te Sittard 
 

Let op! De ingang van de zaal ligt wat verstopt achterin het flatgebouw. Staande met het gezicht 
naar de markering Oda Park, 685-917, gaat U de direct rechts gelegen doorgang in. Na ca. 40 m. 
bevindt zicht rechts een glazen schuifdeur met daarop aangebracht de tekst “lezing LGOG”. 

  
Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering en de lezing.  
 
Historische tijdrekenkunde 
Welke dag was het toen?  
 

De Enkhuizer almanak staat al jarenlang in de In de top tien van meest verkochte boeken. 

Daarmee staat dit werkje in een lange traditie die begint in Parijs 1491 met de uitgave van de 

eerste almanak, de Schaepsherders Kalengier (spreek uit: kalènjer).  De herkomst van het woord 

almanak is betwist, maar de betekenis heeft alles te maken met tijdrekenkunde, bedoeld om aan 

de hand van de beweging van zon, maan en aarde een kalender samen te stellen. Kalender als 

een astronomisch gefundeerde tijdrekening van dagen, maanden en jaren.  

Het belangrijkste doel van een kalender was te weten welke dag het was. In de middeleeuwen, 

en nog lang daarna, blijkt dat zo eenvoudig nog niet vast te stellen. Niet overal begon het jaar op 

1 januari begon, maar bijvoorbeeld met Pasen of met kerstmis of Goede Vrijdag of zelfs Maria 

Boodschap. De dag werd voornamelijk aangegeven in heiligendagen of de avond eraan 

voorafgaand; Sinterklaasavond en kerstavond gebruiken we nog steeds. Voorts was het van 

belang te weten wat de weersvoorspellingen waren, waar de jaarmarkten gehouden werden, en 



welke medische handelingen verricht konden worden. Geloof en bijgeloof komen perfect samen 

op de zestiende- eeuwse kalenders.  

In de loop der tijden is het begrip kalender en almanak één geworden, en vanaf de zeventiende 

eeuw werd het steeds meer een gewoonte om allerhande nuttige en interessante 

wetenswaardigheden ook op te nemen in de almanak. Te denken valt aan het sluiten van de 

stadspoorten, wisselkoersen van munten, het buitenlandse nieuws, weersverwachtingen, 

spreekwoorden en gezegden en geschiedkundige verhandelingen.  

Tijdens de lezing zult u een ruime selectie te zien krijgen uit het uitzonderlijk rijke bezit aan 

historische kalenders en almanakken van het Regionaal Historisch Centrum Limburg. 

Opgehelderd zal worden waarom de Russische oktober-revolutie in 1917 in werkelijkheid plaats 

vond in de maand november. En u zult zien hoe nog steeds mensen de moderne kalender 

kunnen raadplegen voor allerlei dagelijkse bezigheden.  

 

Truus Wanrooij-Roks (Halsteren 1958) is verbonden als medewerker externe dienstverlening 

aan het regionaal Historisch Centrum Limburg. Naast de opleiding tot archivaris studeerde zij 

geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Zij legt zich in het bijzonder toe op het bekend 

maken bij het grote publiek van de rijkdom van de Limburgse archieven . 

 
 
Noteer deze activiteit in uw agenda. Wij hopen op uw aanwezigheid, u bent van harte welkom! 
Op de volgende pagina vindt u het jaarverslag van de secretaris. Het financieel verslag van de 
penningmeester zal ter vergadering aan de aanwezigen worden voorgelegd. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Rob Pernot, voorzitter      Cor Baltis, secretaris  
   
   
 

                                                
                    sponsor van Kring De Westelijke Mijnstreek van het LGOG             
  
 
 
    BIJLAGE: ZIE VOLGENDE PAGINA 
 
 
 



 
 
 
BIJLAGE    Verslag over het jaar 2018  
 
Kring De Westelijke Mijnstreek 
 
Bestuursmutaties 
De samenstelling van het bestuur bleef in 2018 ongewijzigd. 
 
Bestuursamenstelling 
Rob Pernot (voorzitter), Cor Baltis (secretaris), Paul Mennens (penningmeester), Jac Lemmens, 
Godelieve Boselie, Helmi van Bergen en Patrick Brouwers 
 
Leden 
De kring telde ruim 200 leden per 31 december 2018  
 
Externe contacten 
Het bestuur nam deel aan de vergaderingen van HIS (Historische Impuls Sittard), die was 
opgericht om een aantal activiteiten te organiseren en te coördineren bij gelegenheid van 775 
jaar stadsrechten Sittard. Ook zoals gebruikelijk werd deelgenomen aan de bijeenkomsten van 
de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born en de Vereniging Heemkunde Zonder Grenzen. 
Daarnaast werden enkele activiteiten georganiseerd in samenwerking met de Pater Sangerskring 
in Maaseik en de Heimatverein Selfkant.  
Ook met Stein werd samengewerkt in het kader van de herdenking van 1568 en de onthoofding 
van twee roers Batenburg. 
Samen met kring Parkstad werden ook enkele excursies georganiseerd. 
De kring ontving ook dit jaar een subsidie van de gemeente Sittard-Geleen. 
 
Activiteiten 
 
6 januari 11.30 uur - Wandeling van Sittard (start Jardin d’Isabelle) naar Salviuskerkje  
 te Limbricht o.l.v. Rob Pernot. Aldaar bezichtiging van de tentoonstelling   
 Driekoningen. Activiteit in samenwerking met HIS 2018. (ca. 60) 
   
18 januari Lezing Jos Venner over de beeldenstorm in 1566, meer bepaald in Weert,  
  Roermond en Hasselt door Jos Venner. Activiteit in samenwerking met   
 Stichting Erfgoed Stein. (ca. 50) 
  
1 maart Lezing door Mieke Kirkels met als onderwerp  
  “Kinderen van niet-blanke bevrijders na WO II” (ca. 40) 
 
15 maart Lezing door Anton van Hooff op de Idus van maart. 
  “Maastricht of Nijmegen de oudste stad van Nederland”. (ca.80) 
 



14 april Guido Corten organiseert een grenswandeling met als thema “Wandelen langs  
 de 200 jaar oude Weense grens”, samen met de Pater Sangerskring en de   
 Heimatverein Selfkant (ca.50) 
 
19 april  Jaarvergadering met aansluitend een lezing van Peter Schulpen over 775 jaar  
 stadsrechten Sittard en de vestingwerken van Sittard.(ca. 40) 
  
17 mei  Lezing door Sander Wassink over de Raad van Beroerten. 
  Activiteit in samenwerking met Stichting Erfgoed Stein. (ca. 50) 
  
2 juni  Dagexcursie naar Trier. “In de voetsporen van Karl Marx. 
  Activiteit in samenwerking met LGOG Kring Parkstad. (ca. 40) 
 
14 juni Lezing door Ernst Homburg met als onderwerp 
  “De industriële ontwikkelingen in de Westelijke Mijnstreek “. (ca. 40) 
  
6 september Lezing door Guus Janssen over “De adellijke familie van Vlodrop en het   
 geestelijke klimaat in het Maasdal tussen 1525 en 1580. 
  Activiteit in samenwerking met Stichting Erfgoed Stein en Ecrevissecomité  
  Obbicht. (ca. 50) 
 
22 september Dagexcursie naar Venray, in de voetsporen van Henri Poels.  
   Activiteit in samenwerking met LGOG Kring Parkstad. (ca. 40) 
 
29 september Euregionale Contactdag “In de voetsporen van Swentibold” in  
  Susteren en Born samen met de Pater Sangerskring en de     
 Heimatverein Selfkant (ca.80) 
 
27 oktober Dagexcursie naar Fort Duffel (B), erfgoed Eerste Wereldoorlog.  
  Activiteit in samenwerking met LGOG Kring Parkstad. (ca. 45) 
 
8 november Lezing door Peter Nissen met als onderwerp 
  “Religie en geweld”.  
  Activiteit in samenwerking met Stichting Erfgoed Stein. (ca. 50) 
    
13 december Lezing door Hans van Hall met als onderwerp  
  “Stadsrechten in Limburg en Sittard”. 
  Activiteit in samenwerking met HIS 2018 (ca. 70) 
 
 
 
 
 
 


