
Kring Maastricht 

 

Bestuursmutaties 

Monique Dickhaut trad in de ALV op 4 oktober 2021 af. In diezelfde vergadering traden 

Odin Essers (bij verstek) en Bart Zwegers toe tot het bestuur van de kring Maastricht. 

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2021 

Mw. Drs. L. (Lita) Wiggers, voorzitter, dhr. dr. B.C. (Bart) Zwegers, secretaris, mw. L. 

(Lucie) Bastiaens MA, penningmeester, mw. dr. A. (Annemieke) Klijn, mw. mr. L.T.M. 

(Lucy) Willems, dhr. drs. O.L.M.J. (Odin) Essers.  

 

Activiteiten 

● 1 februari Online lezing door Lucie Bastiaens getiteld ‘Van 

zuigelingensterftebestrijding naar “sociale kinderhygiëne” in Maastricht 1900-1940’ 

● 1 maart Online lezing door Antoine Jacobs getiteld ‘Limburg door vreemde oogen. 

Reisverhalen uit de 19e eeuw’ 

● 19 april Online lezing door Mariëtte Paris-Vankan getiteld ‘Gilles Franssen, een 

bijna vergeten glazenier’ 

●  3 mei Online lezing door Elyze Storms-Smeets, getiteld ‘Oorlog in Arcadië: 

Limburgse kastelen en landgoederen in de Tweede Wereldoorlog’ 

● 11 en 12 september Gesloten Monumentendagen. Thema: Mijn monument is 

jouw monument 

●  25 september Excursie Kijken bij de buren, een bezoek aan de Sint-Martinuskerk 

in Wyck, de Sint-Cunibertuskerk in Wahlwiller en de Sint-Catharinakapel in Lemiers 

● 4 oktober Lezing door Dineke Stam en Carla Mohaameth getiteld ‘Mapping Slavery’ 

● 1 november Lezing door John Laugs getiteld ‘Alles voor de stad’ 

 

Het maatschappelijk leven stond grote delen van 2021 stil door toedoen van het 

coronavirus. Noodgedwongen vonden de meeste lezingen dit jaar dan ook online plaats. 

De online lezingen werden goed bekeken. Voor interactieve online bijeenkomsten was 

beduidend minder animo onder de leden. De behoefte aan onderling contact zonder 

tussenkomst van een scherm was buitengewoon groot.  

 

We waren dan ook zeer verheugd dat er vanaf september weer voorzichtig meer mogelijk 

was. Op 11 en 12 september vonden de Gesloten Monumentendagen plaats. Deelnemers 

werden deze dagen getrakteerd op bijzondere verhalen over Maastricht. En op 25 

september vond de ‘Kijken bij de buren’ excursie plaats, met mooie rondleidingen in de 

Sint-Martinuskerk in Wyck, de Sint-Cunibertuskerk in Wahlwiller en de Sint-Catharinakapel 

in Lemiers. De laatste twee lezingen van het jaar konden gelukkig weer als vanouds 

plaatsvinden bij de StayOkay – zij het nog altijd met inachtneming van de toen geldende 

coronamaatregelen. 

 

Net als vorig jaar werden de Publications dit jaar rondgebracht door vrijwilligers, waardoor 

een grote kostenbesparing voor de Kring kon worden gerealiseerd. De Kring Maastricht 

werd in 2021 gesponsord door Team Notarissen. De activiteiten van dit jaar konden 

plaatvinden dankzij onze sponsor en de belangeloze inzet van vrijwilligers. 

 

 

 


