
Jaarverslag 2016 van de Historische Kring Land van Valkenburg en 

Heuvelland 
 

Bestuur 

 

De samenstelling van het bestuur onderging in 2016 geen wijzigingen. 

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 

C.J.L.  (Constant) De Maeijer (herkozen), voorzitter en secretaris, Mevr. R.M.W.G. 

(Roos) Spits-Vossen, penningmeester, Ir. G.S.J.A. (Giel) Xhonneux, notulant en verder 

H. (Herbert) Kuijpers, S.H.J. (Simon) Wolfs-Winteraeken en Drs.E.J.C.G. (Emil) 

Thewissen. Het bestuur vergaderde in het verslagjaar tienmaal. 

 

Het aantal leden bedroeg aan het einde van het verslagjaar ...... 

 

Lezingen 

 

14 januari Frank Hovens, Meerssen, meer dan een plaats aan een moerassige beek (in 

samenwerking met de Heemkundevereniging Schimmert, in zaal ‘t 

Weverke in Schimmert) (40 belangstellenden) 

25 februari Jaarvergadering gevolgd door een lezing van Thomas Richter, Die 

politische Grenze als konfessioneler Grenzfall (in samenwerking met de 

Heemkundekring Sankt Tolbert in lokaal Óp Sankt Tolbert in Vaals) (75 

belangstellenden).  

15 maart Régis de la Haye, De familie Sogelee en andere Franse familienamen in 

Limburg (in samenwerking met de heemkundevereniging Klimmen 

georganiseerd in Zalencentrum Keulen te Klimmen) (80 belangstellenden)  

21 april Joost Welten, Limburgse soldaten in het leger voor Napoleon (in hotel 

Monopole te Valkenburg) (25 belangstellenden) 

28 juni Hub Stohr, Honderd jaar openluchttheater in Valkenburg (in het 

Openluchttheater te Valkenburg) (25 belangstellenden) 

18 oktober  Kees Schaapveld, Bestuur en bestuurders in het departement Nedermaas 

(in samenwerking met de Heemkundekring Sankt Tolbert in lokaal Óp 

Sankt Tolbert in Vaals) (30 belangstellenden).  

22 november Bijeenkomst Historische Kring, Veldeke en IVN in hotel Monopole te 

Valkenburg) (40 belangstellenden). Zie onder. 

 

Excursies 

 

21 mei Excursie naar het binnenvaartmuseum in Maasbracht, waarbij wij ook hun 

in de haven liggende tjalk hebben bezocht (6 belangstellenden) 

18 juni Excursie naar Roermond. Rondleiding en bezoek aan het Cuypersmuseum 

(5 belangstellenden) 

3 september Bezoek aan Kaiserswerth en Burg Linn samen met LGOG-kring Parkstad 

(35 belangstellenden)  

 



 

Externe contacten 

 

De prettige samenwerking met de heemkundeverenigingen zorgde er ook dit jaar voor dat 

onze financiële toestand een gunstig verloop kende.  

Onze jaarlijkse contactdag is  op 19 maart gehouden in Heerlerheide, in het Corneliushuis. 

Heemkunde Vereniging Heerlerheide was gastheer van de Kringen Heuvelland en Parkstad van 

het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Thema: Vernieuwing van de 

heemkunde en de geschiedenis. 
Op 22 november hebben wij weer samen met IVN Valkenburg en de Veldeke Krink 

Vallekeberg de traditionele bijeenkomst gehouden in Hotel Monopole in Valkenburg. De 

heer Lou Heynens hield een exposé met als titel: Van bedelknaap tot kamerheer. 

Geert Luykx heeft in een vijftal bijeenkomsten in het Sophianum in Gulpen aan 23 

belangstellenden een inleiding in de Genealogie gegeven. 

 

C. De Maeijer 24 januari 2017 

 

 

 

 


