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KONINKLIJK  

LIMBURGS  GESCHIED– EN  OUDHEIDKUNDIG  GENOOTSCHAP 

Kring Parkstad Limburg 

 

Jaarverslag 2016 
 

Bestuur en leden 

Bestuursmutaties 

Er werd afscheid genomen van voorzitter Martin van der Weerden (12 jaar bestuurslid),  

penningmeester Marie-José van der Weerden (10 jaar bestuurslid) en Ron Herpers (6 jaar 

bestuurslid). 

Rick Moermans (4 jaar bestuurslid) was herbenoembaar en stelde zich beschikbaar voor een 

nieuw termijn. 

Antoine Jacobs is toegetreden tot het bestuur. Martin van der Weerden blijft als adviseur aan 

de kring verbonden. 

 

Samenstelling bestuur per 31 december 2015 

dhr. drs. Put      voorzitter 

mevr. ing. E.T.A. Peerboom – van der Meer  secretaris 

dhr. dr. A.P.J. Jacobs      penningmeester 

mevr. T. Berben – Anemaat    lid 

dhr. R. Moermans     lid 

dhr. mr. ir. J.J.W.M. Smeets    lid 

mevr. A. Wolters MA     lid 
dhr. drs. M.W. van der Weerden   adviseur 
 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vier maal, te weten op 15 maart, 22 juni, 21 

september, 16 november 2016. 

Het bestuur uitstapje was op 2 juli 2016. Centraal thema van deze dag was behalve team-

building het fraaie Museum Het Ursulinenconvent in Eijsden. 

De jaarvergadering werd gehouden op 11 april 2016..  

Het jaarprogramma werd bij leden en derden bekendgemaakt door middel van de website,  

boekenleggers en via social media. 

 

Ledenbestand per 1 januari 2016 

De kring telde per 31 december 2016:      leden. 

 

Themadag ‘Hoe de ‘Hollandse’ architect & bouwmeester, Jan Stuyt (1868-1934), de 

Mijnstreek op de kaart zette’; samen met Sectie Monumenten. 

 

Op initiatief van dr. H.A. Poels (1868-1948), destijds vanuit zijn functie als aalmoezenier in 

de Mijnstreek, werd op 3 juli 1911 in Heerlen ‘Ons Limburg’ opgericht. Een overkoepelende 

organisatie van woningverenigingen die diensten levert op bouwtechnisch, administratief en 

beheersgebied. Voor de bouwtechnische kant van dienstverlening werd op voorspraak van 

voorzitter Poels de ambitieuze architect Jan Stuyt uit ‘ Holland’ aangesteld.  

Sjef Maas (voormalige bedrijfsarchivaris NCIV) en Rob Smeets (architect) bespraken Jan 

Stuyt en zijn betekenis voor de Mijnstreek in het ochtendprogramma. In het middag 
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programma werden onder leiding (en uitleg) van Ellie Peerboom – van der Meer de bekendste 

Bouw- en Stedenbouwkundige werken in Heerlen bezocht. 

Aangezien het aantal (bus)plaatsen beperkt was (62 stuks) en de belangstelling overweldigend 

was, moesten veel mensen voorlopig teleur moeten stellen. Het is duidelijk dat er veel 

belangstelling is voor Jan Stuyt en de Mijnstreek. 

Externe contacten/belangenbehartiging 

Bestuursleden waren in het verslagjaar aanwezig bij een aantal studie- en contactdagen, 

organisatie van Open Monumentendag Heerlen, symposia en openingen van 

tentoonstellingen.  

 

Kringbijeenkomsten en excursies 2016 
 

Datum Spreker Activiteit Onderwerp / titel Aantal 

     

18 januari Frank Pohle Lezing De Karolingische palts te Aken 95 

15 februari Koos Linders Lezing De overgang naar moderniteit in de Mijnstreek 55 

18 maart Gerard de Graaf Lezing Mijnbouw en infrastructuur 

bibliotheek Nieuwenhagen 

60 

11 april  

Jan François 

 

Lezing 

Jaarvergadering 

Langs de hippietrail naar Afghanistan 

- 

70 

16 april  Excursie Waterloo   35 

23 mei Lou Heynens Lezing Graaf Max Marchant et D’Ansembourg 65 

1 juni  Excursie Rolduc, onder andere klokkengilde 16 

25 juni  Excursie Trier (D)  in het teken van Nero, 

Kaiser, Künstler und Tyrann 

43 

3 september  Excursie Kaiserswerth en Burg Linn (D),  

samen met Kring Heuvelland 

32 

1 oktober Sjef Maas 

Rob Smeets 

Ellie Peerboom – van 

der Meer 

Themadag Themadag: ‘Hoe de ‘Hollandse’ architect & 

bouwmeester, Jan Stuyt (1868-1934), de Mijnstreek op 

de kaart zette’  
samen met Sectie Monumenten 

62 

8 oktober  Excursie Op zoek naar de Zouaven in Roermond en Oudenbosch - 

17 oktober Holger Dux Lezing De industriële revolutie in de regio Aken 65 

21 november Hilde Vanneste Lezing Archeologisch onderzoek in het tracé van de buitenring  

samen met Sectie ArcheologieL en Rotary Landgraaf 

150 

 

Locatie kringbijeenkomsten: Bernardinuscollege aan de Akerstraat 95 te Heerlen 

 

 

Voorzitter      Secretaris 

Drs. M. Put      Ing. E.T.A. Peerboom – van der Meer 


