
LIMBURGS GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP 
KRING DE WESTELIJKE MIJNSTREEK 

 
 

Jaarverslag 2011 
 
Eind 2011 bestond het bestuur uit de volgende personen: Peter Schulpen (voorzitter), Gert 
Tempelman (secretaris), Ger Quadakkers (penningmeester), Chris Dols (lid), Lita Wiggers (lid),  
Bart Jan de Graaf (lid) en Frans de Kok (lid). Tijdens de jaarvergadering op 14 april 2011 
beëindigde secretaris Mart Bohnen na 6 jaar zijn lidmaatschap van het Kringbestuur. Zittend 
bestuurslid Gert Tempelman nam zijn functie van secretaris over. Frans de Kok uit Sittard 
(voormalig bedrijfsjurist, secretaris van Stichting Kasteel Limbricht en voorzitter van de werkgroep 
Monumentenboek Sittard-Geleen-Born) werd als nieuw bestuurslid benoemd.  
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar driemaal, namelijk op 17 januari, 30 juni en 24 
november. De commissie die de viering van het zestigjarig jubileum voorbereidde (bestaande uit 
Peter Schulpen, Gert Tempelman en Ger Quadakkers) vergaderde verschillende malen.  
De Kring ontving ook dit jaar een subsidie van de gemeente Sittard-Geleen en sponsorbijdragen 
van Laudy Bouw & Ontwikkeling en Rabobank De Westelijke Mijnstreek. Voor de realisatie van 
de jubileum uitgave Negentien gemeenten, één regio. Vademecum voor plaatselijke institutionele 
geschiedbeoefening in de Westelijke Mijnstreek werden sponsorbijdragen ontvangen van 
Rabobank Westelijke Mijnstreek, De Ree Archiefsystemen, Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente 
Stein, Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Stichting Fonds voor Sociale 
Instellingen, Theodoor Renier Neutelingsstichting, Bureau Aangepaste Technologie, Gemeente 
Schinnen, Weldadige Stichting de Limpens, Woonpunt Westelijke Mijnstreek, Boekhandel Krings, 
Gemeente Beek, Gemeente Echt-Susteren en Heijthuijzen Touringcars  
 
 
In 2011 vonden de volgende reguliere activiteiten plaats: 
 
27 januari Lezing van drs. Piet Meijers over de kunstschilder George Tielens, georganiseerd 

in samenwerking met Museum Het Domein. De lezing werd gehouden in 
genoemd museum te Sittard. Er waren ca. 65 bezoekers 

 
24 februari Lezing van drs. Herman van Rens over de deportatie van joden uit de Westelijke 

Mijnstreek, georganiseerd in samenwerking met Heemkundevereniging Geleen. 
De lezing werd gehouden in ’t Guliks Hoes te Sittard. Er waren ca. 150 bezoekers  

 
14 april Lezing van drs. Bart-Jan de Graaf over de alternatieve jongerencultuur in onze 

regio in de jaren ‘70. De lezing, georganiseerd in samenwerking met Museum Het 
Domein, vond plaats in genoemd museum te Sittard. Voorafgaand aan de lezing 
was er gelegenheid de tentoonstelling over dit onderwerp te bezoeken, vond de 
algemene leden vergadering van de kring plaats en werden aan leden die 25, 40 
of 50 jaren lid waren van de vereniging de bijbehorende verenigingspeld 
uitgereikt. Er waren ca. 60 bezoekers 

 
28 april  Lezing van drs. Rosemarie Smeets over de biografie van Doenrade, in 

samenwerking met Stichting Plateau van Doenrade. De lezing werd gehouden in 
Kasteel Doenrade. Er waren ca. 85 bezoekers. 

 
26 mei  Rondleiding door Roermond en lezing van prof. dr. Peter Nissen over de 

geschiedenis van Roermond, georganiseerd in samenwerking met LGOG Kring 
Roermond. De lezing werd gehouden in het gemeenschapshuis Het Katoenen 
Dorp, te Roermond. Er waren ca. 65 bezoekers. 

 
22 juni  Lezing van Guus Peters over de kasteelheren en de oude kern van Elsloo. De 

lezing werd gehouden in 't Guliks Hoes, te Sittard. Er waren 25 bezoekers 



 
23 juni  Rondleiding door de historische kern van Elsloo en bezoek aan Streek- 

museum Schippersbeurs te Elsloo. Er waren 35 deelnemers. 
 
9 juli  Excursie naar Namen georganiseerd in samenwerking met Veldeke Kring Sittard. 

Er waren 48 deelnemers 
 

22 september Lezing van Sjef Maas over de Limburgse Mijnen en de volkshuisvesting in de 
mijnstreek. De lezing, georganiseerd in samenwerking met 
Heemkundevereniging Geleen, vond plaats in ’t Guliks Hoes te Sittard. Er waren 
ca. 35 bezoekers. 

 
01 oktober Deelname aan de Euregionale Contactdag. De dag waarop leden van de Pater 

Sangerskring Maaseik, de Heimatvereinigung Selfkant en LGOG Kring De 
Westelijke Mijnstreek elkaar ontmoeten, werd dit jaar georganiseerd door de 
Pater Sangerskring Maaseik. Op het programma stonden een bezoek aan en 
voordracht over de Sint-Annakerk te Aldeneik, een rondleiding door Aldeneik en 
een bezoek aan het Wijndomein Aldeneyck. Er waren in totaal zo’n 45 
deelnemers.  

 
20 oktober Lezing van drs. Theo Hanssen over het nut en de noodzaak van de 

gemeentelijke herindeling in 2001. De lezing werd gehouden in ’t Guliks Hoes te 
Sittard. Er waren ca. 30 bezoekers 

 
 
In 2011 vonden de volgende bijzondere activiteiten plaats: 
 
16 april  De Kring trad op als gastheer voor de Algemene Ledenvergadering van LGOG. 

Ingenieur Rob Brouwers en Harold Janssen van architecten bureau Satijnplus 
verzorgden een lezing onder de titel: Het kloosterkwartier te Sittard, restauratie 
met visie (restauratie en herbestemming). Medewerkers van Laudy Bouw en 
Ontwikkeling verzorgden een rondleiding door het kloosterkwartier. De activiteiten 
vonden plaats in het kloosterkwartier aan de Oude Markt te Sittard. Er waren ca. 
65 deelnemers 

 
19 november De viering van het zestigjarig bestaan van de Kring met een lezing van dr. Jos 

Perry over de Limburgse identiteit, een voordracht van drs. Peer Boselie over de 
identiteit van de Westelijke Mijnstreek en de presentatie van het jubileumboek. 
Locatie de zaal van de Philharmonie aan de Gats te Sittard. Er waren ca. 100 
bezoekers. 

 
Bij gelegenheid van het zestigjarig jubileum van de Kring werd het boek ‘Negentien gemeenten,  
één regio. Vademecum voor plaatselijke institutionele geschiedbeoefening in de Westelijk  
Mijnstreek’ door de Kring leden Guus Janssen, René Lauwers en Peter Schulpen samengesteld. 
Het verscheen in een oplage van 1000 exemplaren. De leden van de Kring ontvingen een 
exemplaar gratis. 
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