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Verslag over het  jaar 2008 

 
Het jaar 2008 was een jaar om met gemengde gevoelens op terug te kijken. In het 
organiseren van lezingen had het kringbestuur een gelukkige hand, getuige een aantal 
“lezingen op locatie” waar een zeer groot aantal bezoekers op af kwam. Mag dit tot 
tevredenheid stemmen, hierover werd een schaduw geworpen door het overlijden van ons 
bestuurslid Jo Stassen op 10 november.  
 
Het ledenaantal van de kring lijkt zich, evenals vorig jaar, te stabiliseren. Kon een deel van 
de nieuwe leden die tijdens de ledenwerfactie van 2007 waren toegetreden, pas in 2008 
meegeteld worden, het opschonen van het ledenbestand door het  LGOG-bureau zorgde 
weer voor administratief ledenverlies. Per saldo komt Kring De Westelijke Mijnstreek nu uit 
op 325 leden, 5 minder dan vorig jaar.  
 
Na de naamsverandering in 2007 van Kring Sittard in Kring De Westelijke Mijnstreek, heeft 
het bestuur in 2008 besloten om ook in haar activiteitenbeleid meer tot uitdrukking te 
brengen dat de hele Westelijke Mijnstreek daadwerkelijk tot het servicegebied van de kring 
behoort. Dit gebeurt door het gespreid organiseren van lezingen, bij voorkeur in 
samenwerking met een locale organisatie, in bijvoorbeeld Urmond, Susteren of Geleen, rond 
thema’s die betrekking hebben op die specifieke omgeving. Hierdoor zullen onze eigen leden 
in die dorpen of stadsdelen zich beter bediend weten en zullen onze lezingen aantrekkelijk 
zijn voor een groter publiek. De aantrekkelijkheid en wervende kracht van onze lezingen 
zullen ook vergroot kunnen worden door ze te combineren met rondleidingen en 
bezichtigingen of door de combinatie van historie en actualiteit. Treffende voorbeelden 
daarvan waren de lezing over en rondleiding in de St. Amelbergakerk in Susteren, waar 150 
bezoekers aanwezig waren, en de twee avonden over verleden en toekomst van het 
Kloosterkwartier in Sittard, waar gezamenlijk meer dan 300 belangstellenden op af kwamen. 
 
Kring De Westelijke Mijnstreek mocht ook in 2008 weer sponsorbijdragen ontvangen van 
Laudy Bouw en Ontwikkeling en Rabobank. Subsidieverzoeken bij Sittard-Geleen, Stein, 
Beek en Echt-Susteren werden niet gehonoreerd. 
 
Begin 2008 bestond het bestuur uit Peter Schulpen (voorzitter), Mart Bohnen (secretaris), 
Ger Quadakkers (penningmeester), Kitty Jansen-Rompen, Chris Dols, Eric van Royen en Jo 
Stassen. Per 1 september trad Mart Bohnen wegens drukke werkzaamheden terug als 
secretaris, maar bleef wel aan als gewoon bestuurslid. Eric van Royen volgde hem op als 
secretaris. Een vacature in het bestuur ontstond door het overlijden van Jo Stassen in 
november. 
Het bestuur kwam in 2008 viermaal bijeen, namelijk op 17 januari, 15 mei, 18 september en 
18 december. De LGOG-vergaderingen van Kringen, Secties en Commissies en het DB op 
19 februari en 4 september werden bijgewoond door leden van het kringbestuur. 
 
In 2008 vonden de volgende activiteiten plaats: 
 
Lezingen 
31 januari:  Mevr. drs. M.A.J. Boonekamp-Wingen, De weg naar de canon van Van 

Oostrom.  
Locatie ‘t Guliks Hoes te Sittard, aantal bezoekers 25. 

 
28 februari:  Prof. dr. Koen Ottenheym, De katholieke zijde van de Gouden Eeuw; 17de-

eeuwse kerkelijke architectuur in de Zuidelijke Nederlanden.  
Locatie t’Guliks Hoes te Sittard, aantal bezoekers ca. 80. 



 
27 maart:  Peter Schulpen en Olaf Senden (Laudy Bouw), Verleden en  toekomst van het 

Kloosterkwartier aan de Oude Markt te Sittard.  
Locatie Kloostercomplex aan Oude Markt te Sittard, aantal bezoekers ca. 175. 

 
24 april:  Mgr. dr. J.M. Gijsen, Joannes Augustinus Paredis (1795-1886), bisschop van 

Roermond en het Limburg van zijn tijd.  
Locatie ‘t Guliks Hoes te Sittard. Aantal bezoekers ca. 60. 
  

20 mei:  Jac. van den Boogard, Het Romaanse Maasland, de Sint-Amelbergakerk in 
Susteren. Lezing op locatie i.s.m. Vereniging van Natuurvrienden Susteren. 
Locatie ’t Stift te Susteren, aantal bezoekers ca. 150. 

  
22 mei:  Reprise: Peter Schulpen en Olaf Senden (Laudy Bouw), Verleden en  

toekomst van het Kloosterkwartier aan de Oude Markt te Sittard.  
Locatie Kloostercomplex aan Oude Markt te Sittard, aantal bezoekers ca. 130. 
 

11 juni:  Jean Knoors, Münster, Metropolis. Lezing i.s.m. met de Sittardse Veldeke 
Kring en Heimatvereinigung Selfkant. 
Locatie Proosdij te Millen. Aantal bezoekers ca. 75. 

 
25 september: Bouchaib Saadane, De geschiedenis van migratie van Marokkanen naar 

Nederland. Lezing i.s.m Museum Het Domein te Sittard. 
Locatie Museum Het Domein te Sittard, aantal bezoekers ca. 25. 
 

23 oktober:  Peer Boselie en Marion Aarts, Het Frans kerkhof te Limbricht. Lezing i.s.m. 
heemkundevereniging De Lemborgh.  
Locatie het Oude Salviuskerkje te Limbricht, aantal bezoekers ca. 65.  

 
27 november: Chris Dols, Koning Alcohol. Katholieke drankbestrijding in Limburg, 1897-

1945.  
Locatie ‘t Guliks Hoes te Sittard, aantal bezoekers ca. 70. 

 
Excursies 
27 juni:  Excursie naar Münster, i.s.m. met de Sittardse Veldeke Kring en 

Heimatvereinigung Selfkant. Aantal deelnemers 100 
 
Overige activiteiten 
25 oktober: Interregionale contactdag van Heimatvereinigung Selfkant, Pater 

Sangerskring Maaseik en LGOG Kring De Westelijke Mijnstreek. 
 Organisatie dit jaar: Pater Sangerskring Maaseik. Bezoek aan 

Selbachmuseum met collectie Selbach (meer dan 400 schilderijen uit de Lage 
Landen vanaf 15e eeuw en oude poppenhuizen). Rondleiding door de 
rococokerk van de Kruisheren. Aantal deelnemers ca. 40.  

 
15 december: Boekpresentatie Koning Alcohol, katholieke drankbestrijding in Limburg 1897-

1945, met bijdragen van Jos Roemer, voorzitter van de r.k. 
matigheidsbeweging Sobriëtas, Kees Schutgens, historicus en oud-voorzitter 
van de Kring en singer/songwriter Harold K.  
Locatie: Trevianum Scholengroep Sittard, aantal bezoekers 77. 

 
Munstergeleen, februari 2009 
 
Eric van Royen     Peter Schulpen 
secretaris Kring DWM    voorzitter Kring DWM 


