
Kring De Westelijke Mijnstreek 
 
Bestuursmutaties 
Toegetreden: dhr. E. Buchem* en mw. K. Krijntjes*  
 
* De Algemene Ledenvergadering dient dit bestuurslidmaatschap nog te accorderen.  
 
Bestuurssamenstelling per 31-12-2020 
Robert Pernot, voorzitter, Helmi van Bergen, secretaris, Paul Mennens, penningmeester, 
Patrick Brouwers, Egbert Buchem, Kelly Krijntjes en Jac Lemmens.  
 
Leden 
De Kring DWM telde 238 leden per 31 december 2020, waarvan 209 gewone leden en 29 
gezinsleden (op 31 december 2019 waren dat er in totaal 226 ).  
Er is dus sprake van een groei. 
 
Externe communicatie en interne contacten 
De Kring heeft zoals gebruikelijk deelgenomen (deels fysiek, deels digitaal) aan de 
bijeenkomsten van de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born, de Vereniging Heemkunde 
Zonder Grenzen en het Monumentenplatform gemeente Sittard-Geleen.  
Daarnaast had moeten plaats vinden de deelname aan de activiteiten van de Pater 
Sangerskring in Maaseik, de Heimatverein Selfkant en een drietal excursies  
(in samenwerking met Kring Parkstad), maar de covid-19 maatregelen van de overheid 
maakten dat alles onmogelijk. 
In samenwerking met de Vereniging Sittards Verleden werd door de Kring op 13 februari een 
lezing georganiseerd met als thema Vrije Rijksheerlijkheden. 
De Kring ontving ook dit jaar een subsidie van de gemeente Sittard-Geleen en een 
sponsorbijdrage van Laudy Bouw en Ontwikkeling. 
De verhoogde subsidie van de gemeente Sittard-Geleen is voor vier jaren toegezegd. 
Het jaarprogramma werd onder de leden en derden bekend gemaakt door middel van  
boekenleggers, kranten, website en sociale media.  
Het bestuur heeft dit jaar (een jaar bijna zonder Kringactiviteiten), zeer zeker op prijs gesteld 
de ondersteuning, de acties en activiteiten ontwikkeld /aangeboden door het Bureau in 
Maastricht. Het Jaarboek, de Maasgouw, het maandelijkse Nieuwsbulletin en de 
ondersteuning bij digitale presentaties maakten het ons mogelijk om in deze “contactarme 
tijd” toch in verbinding te blijven (weliswaar op afstand) met de leden. 
Het DB heeft de mailadressen van onze leden, voor zover die bij het Bureau nog niet bekend 
waren (een dertigtal), opgespoord.  
Hierdoor is het makkelijk contact te leggen met alle leden van onze Kring.  
 
Activiteiten 
23 januari Lezing Sander Govaerts over Beroepssoldaten en huurlegers in de beide 
Limburgen 
13 februari    Lezing Harrie Weinberg over Vrije Rijksheerlijkheden in Limburg. Deconstructie 
van een mythe, met bijzondere aandacht voor Rijksheerlijkheid Limbricht 
 



En toen … kondigde onze premier de intelligente lockdown aan. Alle geplande lezingen 
werden geannuleerd en de Jaarvergadering werd verschoven naar 7 oktober 2021. 
 
Cursus 
De vervolgcursus Latijn o.l.v. Guus Janssen startte voortvarend in het schoolgebouw van 
Trevianum. 
Het aantal deelnemers was wederom groot. Na twee bijeenkomsten in het begin van 2020 
was men genoodzaakt de cursus stil te leggen.  
De verwachting is dat eind 2021 of begin 2022 de lessen worden hervat. 
 
Verspreiding Jaarboeken 
Dankzij de inzet van een tweetal bestuursleden van HV Geleen, ons lid Jan Bus en onze 
bestuursleden die ook dit jaar weer samen de Publications bij de leden thuis bezorgden werd 
het beschikbare budget van de Kring danig vergroot.  
 


