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Maastricht, 15 juli 2020 
 

 
Beste leden van de kring Maastricht van het LGOG, 

 
 
Hopelijk hebben u en uw geliefde naasten de afgelopen maanden goed 

doorstaan en geniet u voorzichtig van de hernieuwde vrijheid. Ook het 
LGOG-seizoen is als een nachtkaars uitgegaan, al heeft het bureau via de 

nieuwsbrieven getracht het vuur brandende te houden. Inmiddels is de 
Publications 2019 in kleine kring ten doop gehouden en wordt het resultaat 
een dezer dagen via de gebruikelijke weg bij u bezorgd. 

 
Natuurlijk heeft ook het kringbestuur niet stil gezeten en is met behulp van 

Zoom-vergaderingen, e-mails en telefoontjes een nieuw programma 
samengesteld. Misschien hebt u de boekenlegger al aangetroffen in de 
laatste editie van De Maasgouw. Voor de zekerheid voegen wij de agenda 

van lezingen en excursie toe aan dit convocaat. Zoals een aantal kringen 
reeds eerder heeft ingevoerd, stapt ook onze kring over van een programma 

dat van oktober tot en met mei loopt naar een programma dat een 
kalenderjaar omvat. Om deze overstap mogelijk te maken, hebben wij dit 
keer een programma gemaakt dat van oktober 2020 tot en met december 

2021 loopt. 
 

Voor de lezingen keren we terug naar onze oude stek, de StayOkay, dat 
inmiddels grondig is verbouwd. De zaal bevindt zich nog op dezelfde plek, 
maar de bar is verplaatst en het geheel ziet er fris en bijzonder aantrekkelijk 

uit. Omdat we op veler verzoek de pauze weer hebben geherintroduceerd, 
zullen we van deze nieuwe bar zeker gebruik kunnen maken. 

 
De start van het nieuwe lezingenseizoen op maandag 5 oktober zal anders 
zijn dan u gewend bent omdat we te maken hebben met de RIVM-

maatregelingen en dus anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. 
Dat betekent dat voorlopig slechts veertig toehoorders kunnen worden 

toegelaten. Voorintekenen wordt daarom noodzakelijk. In elk convocaat 
zullen wij u oproepen om u per e-mail aan te melden. Niet-leden kunnen wij 
voorlopig helaas niet toelaten. 
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Rest ons u een aangename en veilige zomer toe te wensen en de hoop uit te 

spreken dat wij elkaar in het najaar tijdens een van de lezingen weer zullen 
ontmoeten. 
 

Namens het bestuur van de kring Maastricht tekent, 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 
 

 
Monique Dickhaut, penningmeester, waarnemend secretaris 
 

 
 

 
 
Programma seizoen 2020-2021 

  
 

5 oktober 2020  Lezing in het kader van de Maand van de   
    Geschiedenis. Odin Essers en Annemieke Klijn, ‘De 
    Jezuïeten als bruggenbouwers tussen Oost en  

    West’. 
  

 
2 november 2020  Lambert Jacobs, ‘Charles Roemers (1748-1838).  
    Een Maaslandse regent in roerige tijden’. 

  
 

7 december 2020  Lou Spronck, ‘Aajd-Mestreechs / Oud-Maastrichts’. 
  
 

4 januari 2021  Angelique Friedrichs, ‘Restauratie van de   
    schilderingen in het Stadhuis van Maastricht’. 

  
 
1 februari 2021  Mariëtte Paris-Vankan, ‘Gilles Franssen en Hans  

    Truijen; twee naoorlogse glazeniers in Limburg’. 
  

 
1 maart 2021  Antoine Jacobs, ‘Limburg door vreemde oogen.  
    Reisverhalen uit de 19e eeuw’. 

  



 

27 maart 2021  Excursie ‘Kijken bij de buren’: met buslijn 350 van 

    de Sint-Martinuskerk in Wyck/Maastricht), via de  
    Sint-Cunibertuskerk in Wahlwiller naar de   
    Catharinakapel in Lemiers. 

  
 

12 april 2021  Lucie Bastiaens, ‘Van ‘zuigelingensterftebestrijding’ 
    naar ‘sociale kinderhygiëne’ in Maastricht 1900- 
    1940’. 

 
  

3 mei 2021   Elyze Storms-Smeets, ‘Historische buitenplaatsen  
    rond Maastricht’ . 

  
 
7 juni 2021   Excursie ‘Lieux de Mémoire’: bezoek aan kasteel  

    Borgharen o.l.v. Elyze Storms-Smeets. 
  

 
4 oktober 2021  Lezing in het kader van de Maand van de   
    Geschiedenis. Thema nog niet bekend. 

  
 

1 november 2021  John Laugs, ‘Hubert Pijls (1819-1903). Alles voor  
    de stad’. 
  

 
6 december 2021  Ingrid Evers, ‘Alexander Schaepkens (1815-1899); 

    kunstenaar en oudheidkundige’. 


