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In 2006 daalde het aantal leden van de Kring Sittard, van 370 naar 337. Sittard is daarmee 
na Maastricht nog altijd de grootste kring van het LGOG. In 2001 telde de kring nog 416 
leden.  
Bij het begin van het jaar 2005 bestond het bestuur uit de volgende personen: Kees 
Schutgens, voorzitter (Sittard); Peter Schulpen, secretaris (Sittard); Ger Quadakkers, 
penningmeester (Munstergeleen); en de bestuursleden Kitty Jansen-Rompen (Sittard), Mart 
Bohnen (Urmond), Jo Stassen (Sittard). Tijdens de jaarvergadering op 27 april 2006 werd 
geschiedenis-student te Nijmegen Chris Dols (Susteren) in de nog openstaande vacature 
benoemd. 
Het bestuur kwam bijeen op 16 januari bij Kees Schutgens en op 2 oktober bij Chris Dols. De 
vergaderingen van Kringen, Secties en Commissies vergaderingen op 13 mei te Ottersum en 
op 7 oktober te Roermond werden niet bezocht door vertegenwoordigers van het bestuur. 
 
  
In 2006 zijn de volgende activiteiten ondernomen: 
(Tenzij anders vermeld, vonden de maandelijkse lezingen plaats op het vertrouwde adres ’t 
Guliks Hoes, Ophoven 1 Sittard.)  
 
Op 26 januari werd door dr. Eric Lemmens, gepromoveerd op de studie Aan Vorst en 
Vaderland gehecht, doch tevreden zijn zij niet. Limburgse politici in Den Haag 1839-1918, 
een lezing gehouden onder de titel Tussen Limburg en liberalen. Het liberaal-katholicisme in 
Limburg 1840-1880. Aanwezig waren ca. 20 personen. 
Op 23 februari hield de historicus Luc Wolters, redacteur van het Limburgs 
Schutterstijdschrift en conservator van het Limburgs Schutterij Museum, een inleiding over: 
Het Limburgs schutterswezen. De voordracht trok ca. 75 bezoekers.  
Op 23 maart werd in samenwerking met de Archeologische Vereniging Limburg (AVL) door 
Dr. Jan Kolen, bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam, een lezing verzorgd over De biografie van het landschap. Aanwezig waren ca. 
70 personen.     
Op 27 april hield dhr. Jos Engelen een lezing over: Sittardse Zouaven 1860-1870. Deze 
avond, trok de belangstelling van ca. 55 bezoekers.  
Op 8 juni vond in samenwerking met het Heemkunde Vereniging Nieuwstadt de lezing op 
locatie plaats. Dhr. Piet van Hoof verzorgde een rondleiding langs ‘herkenningspunten’ van 
Nieuwstadt en gaf aansluitend in het gemeenschapshuis een nadere toelichting. Er waren 
ca. 65 deelnemers. 
Op 22 juni verzorgde dr. Verbeet een lezing onder de titel: Verdun, de Noord-Franse stad 
waar het Duitse leger de oorlog zou winnen (21 februari – 15 december 1916), er waren ca. 
40 bezoekers. 
Op 16 september organiseerde onze Kring de interregionale contactdag, de dag van 
ontmoeting van leden van de Heimatvereinigung Selfkant, de Pater Sangerskring Maaseik 
en LGOG Kring Sittard. De tentoonstelling Blauw Bloed. Ridders, edelen en aristocraten en 
hun kastelen in de regio in Museum Het Domein alsmede de resten van de Sittardse 
vestingwerken stonden deze namiddag centraal. Frank Keysers verzorgde een korte 
introductie over de tentoonstelling en verzorgde de rondleiding door Sittard. Er waren 40 
deelnemers.  
Op 28 september hield de historicus dr. Jos Perry een lezing onder de titel: De stad herzien. 
Victor de Stuers en Maastricht. Er waren ca. 35 belangstellende.     
Op 14 oktober vond de najaarsexcursie plaats. Deze bracht ons naar Kleve. Aan de 
excursie in samenwerking met Veldeke Kring Sittard namen 35 personen deel. 



Op 26 oktober verzorgde drs. Anne-Rose Orbons een lezing over de: bouw- en 
interieurgeschiedenis van Kasteel Amstenrade. Er waren ca. 55 belangstellenden.  
Op 23 november hield drs. Leentje Mostert in Museum Het Domein een lezing over Hub 
Leufkens, waarna aansluitend de samengestelde ‘Leufkens film’ Bronsgroen en anders 
zwart. Limburg in de films van Hub. Leufkens en tijdgenoten werd vertoond. Deze avond, die 
in samenwerking met Museum Het Domein en het Filmhuis Het Domein was georganiseerd, 
trok de belangstelling van ca. 45 bezoekers.  
 
 
Sittard, mei 2007     
Peter Schulpen, secretaris Kring Sittard   Kees Schutgens, voorzitter Kring Sittard 


