
 
Kring De Westelijke Mijnstreek 
 
Bestuursmutaties 
Toegetreden: dhr. E. Buchem en mw. K. Krijntjes in 2020  
Deze zijn in de algemene ledenvergadering van 7 oktober 2021 geaccordeerd. 
Tevens is tijdens deze Jaarvergadering dhr. Patrick Brouwers teruggetreden als bestuurslid. 
 
Bestuurssamenstelling per 31-12-2021 
Robert Pernot, voorzitter, Helmi van Bergen, secretaris, Paul Mennens, penningmeester, 
Egbert Buchem, Kelly Krijntjes en Jac Lemmens.  
 
Leden 
De Kring DWM telde 232 leden per 31 december 2021, waarvan 204 gewone leden en 28 
gezinsleden (op 31 december 2020 waren dat er in totaal 231).  
Sprake van een weliswaar geringe 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. 
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. 
LGOG Kring DWM ontving i 2021 van het Gemeentebestuur Sittard-Geleen een eenmalige 
subsidie ter waarde van € 1.000,-. Di in verband met covid/lockdown: een stimulans om de 
vitaliteit van de vereniging te verhogen. 
Het jaarprogramma werd onder de leden en derden bekend gemaakt door middel van  
boekenleggers, website en sociale media.  
 
Ook in 2021 zijn veel activiteiten gepland, het meeste was doorgeschoven van 2020 naar 
2021. 
In de eerste helft van 2021 alles helaas afgelast. 
Op 15 juli 2021 heeft Martin van der Weerden digitaal de lezing “De komst van de 
gastarbeider in de mijnindustrie” gehouden. 
Van september tot en met november 2021 zijn er 2 excursies gehouden en 3 lezingen. Zie 
hierna bij Activiteiten. 
 
Activiteiten 
15 jul 2021: Lezing Martin van der Weerden “De komst van de gastarbeider in de 
mijnindustrie”. Digitaal via YouTube kanaal van de LGOG. 
1 september 2021: Lezing Hans Sakkers “Begraafplaats Duitse militairen Ysselsteyn”. Fysiek 



7 oktober 2021: Lezing Karen Jeneson “Via Belgica en de laatste archeologische 
onderzoeksresultaten”. Fysiek 
19 oktober 2021: Lezing Antoine Jacobs “Dochters van de Goddelijke                 
voorzienigheid” in samenwerking met Vereniging Sittards Verleden en de Domijnen Fysiek 
29 oktober 2021: Sjef Maas over “De Wederopbouw in onze Mijnstreek na de Tweede 
Wereldoorlog”. Fysiek 
11 november 2021: Lotte Jensen over “De nieuwe geschiedeniscanon en de 
geschiedeniscanon van Limburg”. Fysiek 
 
4 september 2021: Dagexcursie Militaire begraafplaats Ysselsteyn en in de middag bezoek 
aan Oorlogsmuseum “Overloon”. In samenwerking met Kring Parkstad. 
16 oktober 2021: Dagexcursie naar Vogelsang en in de middag bezoek Kriegsgräberstätte 
Hürtgenwald. In samenwerking met Kring Parkstad 
 
Ontwikkeling en uitrol van de wandel-/fietstocht met IZI-app over de wederopbouw in 
Sittard en Geleen in het kader van de Maand van de geschiedenis. Deze IZI-app is mogelijk 
gemaakt door Ingrid Buchem en Justine Camps. 
 
 
 
 


