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Bestuurssamenstelling per 31-12-2020  

Martin van der Weerden (voorzitter), Jody Martens (secretaris), Marie-José van der 

Weerden (penningmeester), Pascalle Hamers en Antoine Jacobs.  

Leden  

De kring telde 221 leden per 31 december 2020. Op 31 december 2019 waren dat er 233.  

Activiteiten  

Met prachtige plannen, kenbaar gemaakt op onze boekenlegger zijn wij aan 2020 begonnen. 

Negen lezingen en vier excursies stonden op het programma. Vanwege de bekende 

omstandigheden heeft het merendeel daarvan niet kunnen plaatsvinden. Wij zijn 

voornemens om deze activiteiten na de zomer in 2021 of in 2022 alsnog te organiseren.  

De drie lezingen die wel plaats konden vinden, waren er niet minder om:  

- 28 januari Lezing door Hub Schetters over De Slag om de Atlantische Oceaan i.s.m. de 

Bibliotheek Landgraaf. (70 bezoekers)  

- 17 februari Lezing door Serge Langeweg over Koempels onder Duitse druk in het 

auditorium van het Bernardinuscollege. (70 bezoekers) Deze lezing werd 

gecombineerd met de opening van de tentoonstelling “Kolen en Granaten” over 

steenkolenmijnbouw in oorlogstijd. De tentoonstelling was in bruikleen van het 

Nederlands Mijnmuseum. De tentoonstelling werd bezocht door ongeveer 2.000 

bezoekers van alle leeftijden, ondanks de voortijdige sluiting t.g.v. corona. Een 

bezoek van wethouder Jordi Clemens met enkele scholieren aan de tentoonstelling 

heeft een mooie pers opgeleverd.  

- 21 september Lezing door Jan van den berg over Joodse onderduikers in Hoensbroek. 

Het aantal deelnemers moest worden beperkt tot 30.  

Boekpresentatie “Verhalen langs de grens”  

In het kader van de viering van “75 jaar bevrijding” hebben Kring Parkstad Limburg en Kring 

Venlo in 2019 en 2020 samengewerkt aan een project dat onder andere resulteerde in het 

boek “Verhalen langs de grens”. Leerlingen van twee Nederlandse en twee Duitse 

middelbare scholen namen interviews af met 90 bewoners aan beide zijden van de lange 

Limburgse grens, over hun herinneringen aan de bevrijding. Een selectie van deze interviews 

werd gepubliceerd in het boek. Op donderdag 26 november werd het boekwerk (oplage 

1.000 stuks) in Heerlen ten doop gehouden tijdens een mooie presentatie met een beperkt 

aantal deelnemers.  

Jubilarissen  

Normaliter worden onze verenigingsjubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de 

jaarvergadering. Maar omdat die niet door kon gaan, hebben de voorzitter en secretaris van 



onze kring de herinneringsspeld bij de betreffende leden thuis afgeleverd mét een fraaie bos 

bloemen. De jubilarissen die onder de huidige omstandigheden liever geen bezoek wilden 

ontvangen, kregen de speld en de bloemen per post en bezorgingsdienst.  


