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Jaarverslag 2012 
 
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 11 april 2012 
beëindigde penningmeester Ger Quadakker na 9 jaar zijn lidmaatschap van het Kringbestuur. 
Vanaf 1 januari 2004 tot en met 31 december 2011 vervulde hij de functie van penningmeester. 
Zittend bestuurslid Frans de Kok nam met ingang van 1 januari 2012 de functie van 
penningmeester over. Drs. C.H.G. (Kees) Schutgens, archivaris bij het Regionaal Historisch 
Centrum te Maastricht en van 1999 tot 2007 voorzitter van onze Kring, werd tijdens de 
jaarvergadering als nieuw bestuurslid benoemd. Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 
viermaal, namelijk op 2 februari, 18 april, 16 augustus en 4 oktober. De Kring ontving ook dit jaar 
een subsidie van de gemeente Sittard-Geleen en sponsorbijdragen van Laudy Bouw & 
Ontwikkeling en Rabobank De Westelijke Mijnstreek. Op 31 december 2011 kende de Kring 288 
leden. Op 31 december 2012 was dit licht gestegen naar 296. 
 
Reguliere activiteiten: 
 
19 januari Lezing van drs. Frank Hovens over architecten in het land zonder grenzen van de 

achttiende eeuw. De lezing werd gehouden in ‘t Guliks Hoes (Ophoven 1 te 
Sittard). Er waren ca. 70 bezoekers 

 
08 maart Lezing van drs. Guus Janssen over humaniora in het Maasland. De in 

samenwerking met Biblionova georganiseerde lezing werd gehouden in locatie 
Sittard van Biblionova (Broeksittarderweg 1). Er waren ca. 60 bezoekers. 

 
11 april Lezing van drs. Bart Kockelmans over de DAF-personenwagenfabriek te Born in 

cultuurhistorisch perspectief. De in samenwerking met het Euregionaal Historisch 
Centrum (EHC) Sittard-Geleen georganiseerde lezing vond plaats op de locatie 
Born (Kasteelhof 3) van het EHC. Voorafgaand aan de lezing vond de algemene 
ledenvergadering van de kring plaats. Er waren ca. 65 bezoekers. 

 
08 mei  Lezing van dr. Hans van Hall over Vrijheden en van Peter Schulpen over de 

Vrijheid Urmond. De in samenwerking met de Urmondse Monumentenstichting 
georganiseerde lezing vond plaats in de Terpkerk Urmond (Grotestraat 26). Er 
waren ca. 75 bezoekers. 

 
14 juni  Lezing van Thierry Ghys, archivaris van Sint-Truiden, over de stadsgeschiedenis 

van Sint-Truiden. De lezing werd gehouden in 't Guliks Hoes, te Sittard. Er waren 
ca. 35 bezoekers. 

 
16 juni  Excursie naar Sint-Truiden. Aan deze door de Kring georganiseerde excursie 

konden ook de leden van verschillende heemkundige verenigingen in de regio 
deelnemen. Er waren 47 deelnemers. 
 

13 september Lezing van Danny Nelissen over ‘WK wielrennen in Limburg en de Limburgse 
coureurs’. De lezing was mogelijk door financiële ondersteuning van de Stichting 
Wielerpromotion Sittard-Geleen en kreeg facilitaire ondersteuning van de 
Philharmonie. De lezing vond plaats in de grote zaal van de Philharmonie aan de 
Gats 1 te Sittard. Er waren ca. 70 bezoekers. 

 
 



25 oktober Lezing van Peter Schulpen onder de titel ‘Wie is de baas? Een 
bestuursgeschiedenis van de regio Westelijke Mijnstreek’. De lezing, 
georganiseerd in samenwerking met Vereniging Sittards Verleden, werd 
gehouden in Oos Zittesj Hoes (Odasingel 659). Er waren ca. 75 bezoekers. 

  
22 november Lezing van drs. Ivo van Wijk onder de titel: ‘Bandkeramiek langs de A2, een 

overzicht van archeologisch onderzoek tussen Sittard-Geleen en Stein’. De lezing 
werd georganiseerd in samenwerking met Museum Het Domein. Voorafgaand 
aan de lezing kon de tentoonstelling Leven aan de Maas worden bezocht, waar 
de resultaten van de opgravingen bij Holtum-Noord werden gepresenteerd. De 
activiteiten vonden plaats in het museum aan de Kapittelstraat 6 te Sittard. Er 
waren ca. 85 bezoekers.    

 
 
Bijzondere activiteit: 
 
06 oktober  Organisatie van de euregionale contactdag, de dag waarop leden van de 

Heimatvereinigung Selfkant, de Pater Sangerskring Maaseik en LGOG Kring De 
Westelijke Mijnstreek elkaar jaarlijks ontmoeten. De ontvangst vond plaats in de 
Biesenhof te Geleen. Van hieruit maakten we onder leiding van de deskundige 
gids Paul de Wit een wandelexcursie langs de Geleenbeek met uitleg over o.a. 
archeologische opgravingen, kasteel/hoeve St. Jansgeleen, de St. Jansmolen en 
het Ringgeloateproject. Via Sweikhuizen, waar café Boyens en het kerkje werden 
bezocht, werd teruggewandeld naar de Biesenhof, waar de dag werd afgesloten 
met een gezamenlijke maaltijd. Er waren 44 deelnemers.  

 
 
Sittard, januari 2013 
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