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Verslag over het jaar 2007 
 
Het jaar 2007 was voor onze Kring in menig opzicht een enerverend jaar. Het was het jaar waarin de 
algemene ledenvergadering op 31 mei instemde met de door het bestuur voorgestelde 
naamswijziging van Kring Sittard in Kring De Westelijke Mijnstreek. Het was ook het jaar van de 
ledenwerfacties, de sponsorwerving en enkele bestuursmutaties. 
 
In de maand juni werden 170 personen door middel van een circulaire rechtstreeks benaderd om lid te 
worden van onze Kring en in december vonden ledenwerfacties plaats onder de abonnees van het 
Historisch Jaarboek Land van Zwentibold en de leden van de Vereniging Sittards Verleden. Deze 
acties leverden in totaal 40 nieuwe aanmeldingen op. Een groot aantal van deze nieuwe 
aanmeldingen wordt echter pas meegeteld bij het ledenaantal vanaf 1 januari 2008 en is derhalve niet 
van invloed op het aantal Kringleden tijdens dit verslagjaar. Hoewel het aantal leden van onze Kring in 
2007 daalde van 337 naar 330 was de afname beduidend minder dan in voorafgaande jaren. Nog 
steeds telt Kring De Westelijke Mijnstreek op Kring Maastricht na de meeste leden. Door middel van 
de digitale nieuwsbrief die gedurende het verslagjaar werd geïntroduceerd, willen we de 
informatievoorziening voor onze leden verder optimaliseren. 
 
Voor het eerst in de geschiedenis van onze Kring slaagden we erin om sponsors te werven voor de 
noodzakelijke financiële ondersteuning van onze activiteiten, namelijk de Rabobank Sittard-Geleen en 
de firma LAUDY Bouw & Ontwikkeling te Sittard.  
 
Begin 2007 bestond het Kringbestuur uit de volgende personen: Kees Schutgens (voorzitter), Peter 
Schulpen (secretaris), Ger Quadakkers (penningmeester), Kitty Jansen-Rompen, Mart Bohnen, Jo 
Stassen en Chris Dols. Tijdens de algemene ledenvergadering op 31 mei trad Kees Schutgens terug 
als bestuurslid. Kees maakte tien jaar lang deel uit van het Kringbestuur, waarvan negen jaar als 
voorzitter. Peter Schulpen, voorheen secretaris van de Kring, werd gekozen tot nieuwe voorzitter en 
Mart Bohnen tot secretaris. Voorts stemde de ledenvergadering in met de voordracht van Eric van 
Royen als nieuw bestuurslid ter invulling van de vacature als gevolg van het vertrek van Kees 
Schutgens. 
 
In 2007 kwam het bestuur drie keer bijeen, namelijk op 1 maart, 3 april en 10 september. 
Vertegenwoordigers van het bestuur bezochten de bijeenkomsten van Kringen, Secties en 
Commissies van het LGOG op 19 april en 17 september te Horn. 
 
 
In 2007 vonden de volgende activiteiten plaats: 
 
 
Lezingen 
25 januari: Peter Schulpen en Frans Walraven, Wie ’t awd Sjtadhoes en Klein Venetië 

verdwene oet Zitterd. De sanering van de Sittardse binnenstad, tijdens de 
jaren 1936-1971 (locatie ’t Guliks Hoes in Sittard, 130 belangstellenden). 

 
22 februari:  Frans Walraven, Henric van Veldeke en zijn tijd. 

Deze lezing vond plaats in samenwerking met Veldeke Kring Sittard  (locatie ’t  
Guliks Hoes in Sittard, 75 belangstellenden). 

 
29 maart: Peter Schulpen, Wie ’t awd Sjtadhoes en Klein Venetië verdwene oet Zitterd. 

De sanering van de Sittardse binnenstad, tijdens de jaren 1936-1971. 
Betreffende reprise vond plaats op veler verzoek en vanwege de grote 
belangstelling voor deze lezing in de maand januari (locatie ’t Guliks Hoes in 
Sittard, 55 belangstellenden). 

 
 
 



26 april: Peter te Poel, Prof. Timmers en zijn geesteskinderen. De Meester van Elsloo 
en Jan van Steffeswert. 
Deze lezing vond plaats in samenwerking met Museum Het Domein 

  (locatie Museum Het Domein in Sittard, 45 belangstellenden). 
 
31 mei:   Jean Coenen, Soldaten van Napoleon (locatie ’t Guliks Hoes in Sittard, 75 

belangstellenden). 
 
21 juni:   Guus Janssen, Colonia Augusta Treverorum, Romeins Trier.  

Deze lezing vond plaats in samenwerking met Veldeke Kring Sittard ter 
voorbereiding op de excursie naar Trier (locatie ’t Guliks Hoes in Sittard, 60 
belangstellenden).   

 
27 september: Tessa de Groot, Romeinse villae in het Zuid-Limburgse lössgebied, oud en 

nieuw onderzoek.  
 Deze lezing vond plaats in samenwerking met de Archeologische Vereniging 

Limburg en Museum Het Domein (locatie Museum Het Domein in Sittard, 60 
belangstellenden). 

 

30 oktober: Symposium ter ere van oud-voorzitter Kees Schutgens, in samenwerking met 
het Stadsarchief Sittard-Geleen.  

 Guus Janssen, Luik en de Maasgouw; Régis de la Haye, Het onnut van 
geschiedenis en wijsbegeerte; Wiel Kusters, Een dichter uit Mosanje. Pierre 
Kemp 1886-1967 (locatie Stadsarchief Sittard-Geleen in Born, 65 
belangstellenden). 

 
22 november: Eric van Royen, De Nederlandse mijnondernemingen en het silicosevraagstuk 

(locatie ’t Guliks Hoes in Sittard, 21 belangstellenden). 
 
Excursies 
23 juni: Excursie naar Trier met bezoek aan tentoonstelling over Constantijn de Grote,  

in samenwerking met Veldeke Kring Sittard (43 deelnemers). 
 
Overige activiteiten 
15 september: Interregionale contactdag, de jaarlijkse ontmoeting van leden van 

Heimatvereinigung Selfkant, de Pater Sangerskring Maaseik en LGOG Kring 
De Westelijke Mijnstreek. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats in de proosdij te 
Millen en was Heimatvereinigung Selfkant de gastheer. Gedurende het eerste 
gedeelte van het programma schetste de voorzitter van genoemde vereniging 
een beeld van de vele activiteiten die men jaarlijks organiseert. Aansluitend 
vond een bezoek plaats aan de voorchristelijke heuvelgraven gelegen op de 
Westerheide (40 deelnemers). 

 
 

 
 
Urmond, februari 2008 
 
 
 
Mart Bohnen       Peter Schulpen 
secretaris Kring DWM      voorzitter Kring DWM 


