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Activiteit:  18:30 uur:   Jaarvergadering Kring De westelijke Mijnstreek 
  19:30 uur:   Lezing Dr. Karen Jeneson over “2000 jaar SPA: het Romeinse  
  publieke badhuis van Coriovallum. 

Wanneer:  Donderdag 7 oktober 2021  

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 over 2019 en 2020, die vindt plaats om 
18:30 tot 19:15. Om 19:30 uur begint aansluitend de lezing.  
 
2000 jaar SPA: het Romeinse publieke badhuis van Coriovallum. 
 
Met afmetingen van 50x50m, met honderden meters muurwerk en intacte vloeren, is het 
Romeinse publieke badhuis in Heerlen het best bewaarde Romeinse gebouw van Nederland. Het 
werd in 1935 ontdekt en in 1940/41 opgegraven. Anno 2017 bleek dat de interpretatie van de 
resten op sommige punten twijfelachtig was, en dat er nog een heleboel archeologische vondsten 
op nadere bestudering wachtten. Bovendien lagen de resultaten van opgravingen in de jaren ’50 
van de directe omgeving van het badhuis nog altijd op uitwerking te wachten.   
 
In deze lezing staat dit fascinerende Romeinse gebouw centraal. Hoe is het gebouwd en hoe zag 
een bezoek aan het badhuis er in de Romeinse tijd uit?  En wat zijn de nieuwe inzichten die het 
onderzoek, uitgevoerd tussen 2016 en 2019 door een team van 26 archeologen uit vier landen? 
Het nieuwe verhaal van zowel het badhuis als van Coriovallum, de stad waar het badhuis toe 
behoorde, zal in deze lezing uit de doeken worden gedaan. De resultaten geven bovendien 
belangrijke inzichten in de ontwikkelingen van Zuid-Limburg in de Romeinse tijd.  
 
 



 
Over de spreekster 
 
Karen Jeneson studeerde Provinciaal-Romeinse archeologie aan de VU Universiteit in Amsterdam. 
In 2013 promoveerde zij op haar onderzoek naar het Romeinse villalandschap tussen Tongeren en 
Keulen. Sinds 2010 is zij werkzaam als conservator van het Thermenmuseum in Heerlen en in die 
hoedanigheid had zij de inhoudelijke leiding over het restauratie- en onderzoeksproject naar het 
Romeinse publieke badhuis van Coriovallum (Romeins Heerlen).  
 
Aanmelden 
 
Noteer deze activiteit in uw agenda. Wij hopen op uw aanwezigheid, u bent van harte welkom! 
In verband met de huidige Covid-19 maatregelen verzoeken wij u zich van tevoren aan te melden 
bij de secretaris alleen via e-mail: helmi.vanbergen@home.nl. Ook dient u te zorgen voor een 
geldige toegangsbewijs door middel van QR-code of anderszins. 
 
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      Helmi van Bergen, secretaris  
   
   
 

                                                
                    sponsor van Kring De Westelijke Mijnstreek van het LGOG             
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Verslag over het jaar 2019 en 2020  
 
Kring De Westelijke Mijnstreek 
 
Bestuursmutaties 
De samenstelling van het bestuur bleef in 2019 gewijzigd. 
De secretaris Dhr. Cor Baltis is afgetreden en is vervangen door Helmi van Bergen. 
Mw. Godelieve Boselie is in 2019 afgetreden. 
In 2019 is Dhr. Egbert Buchem toegetreden tot het bestuur en in oktober 2020 Mw. Kelly Krijntjes. 
Deze zullen officieel worden benoemd op deze jaarvergadering. 
Dhr. Patrick Brouwers treedt af per 7 oktober 2021. 
 
Bestuursamenstelling tot 7 oktober 2021 
Rob Pernot (voorzitter), Helmi van Bergen (secretaris), Paul Mennens (penningmeester),  
Jac Lemmens, Patrick Brouwers, Egbert Buchem en Kelly Krijntjes 
 
Leden 
De kring telde ruim 200 leden per 31 december 2020  
 
Externe contacten 
Enkele activiteiten georganiseerd in samenwerking met de Pater Sangerskring in Maaseik en de 
Heimatverein Selfkant.  
Samen met kring Parkstad werden ook enkele excursies georganiseerd. 
De kring ontving ook dit jaar een subsidie van de gemeente Sittard-Geleen. 
 
Activiteiten 
 
14 februari Lezing door Eric Lemmens over Limburg niet bij Duitsland en    
  België?  
 
21 maart Lezing Maurice Heemels over begraafcultuur in Limburg 
 
25 april  Lezing muziekgeschiedenis Jos Meuwissen 
 
16 mei  Jaarvergadering en lezing Truus Roks over historische     
  tijdrekenkunde  
 
18 juni Lezing mijnwerkersstaking door Martin van der Weerden 
  (locatie: Karroesseltheater Geleen i.s.m. heemkundevereniging Geleen) 
 
26 septemberLezing Funs Patelski over Limburgse Verwantschappen 
 
24 oktober Lezing/herdenking 75 jaren bevrijding Zuid-Limburg.  
  Nadere info volgt z.s.m. 
 
21 november Lezing Fred Humblé over architect Alphons Boosten 
 
19 december Lezing Johan Oosterman over Maria van Gelre 



 
 
20 en 27 februari   -   13 en 20 maart 
 
CURSUS LATIJN  In vier bijeenkomsten vindt er een introductiecursus Latijn   
   plaats voor onderzoekers in historische bronnen. 
   Docent: classicus Guus Janssen. 
 
EXCURSIES 
 
26 april               Dagexcursie naar Cuyk met een bezoek aan het St. Agathaklooster,   
    erfgoedcentrum van het Nederlands kloosterleven in combinatie met de kloosters 
    in Velp en Boxmeer  i.s.m. LGOG Kring Parkstad 
   
22 en 23 juni     Tweedaagse excursie naar “De Westhoek” (Ieper, Passendale en Poperinge): De 
    Eerste Wereldoorlog  i.s.m. LGOG Kring Parkstad  
 
24 augustus       Dagexcursie naar Tongeren en Vreren i.s.m. LGOG Kring Parkstad 
 
26 oktober       Bustour Meinweg/Vlodrop (Beatrixmijn), in combinatie met bezoek aan de  
    MERU  in  Vlodrop (MERU = Maharisha European Research University) 
        i.s.m. LGOG Kring Parkstad 
 
 
 
Activiteiten 2020 
In verband met de Covid-19 pandemie zijn er in 2020 alleen de lezingen  
Op 23 januari 2020 van Sander Govaerts: Beroepssoldaten in huurlegers in de beide Limburgen en 
op 13 februari 2020 van Harrie Weinberg: Vrije Rijksheerlijkheden in Limburg. 
Doorgegaan. 
Vanaf medio maart 2020 zijn alle activiteiten helaas geschrapt. 


