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Jaarverslag 2013 
 
Eind 2012 bestond het bestuur uit de volgende personen: Peter Schulpen (voorzitter), Gert 
Tempelman (secretaris), Frans de Kok (penningmeester), Chris Dols (lid), Lita Wiggers (lid), Bart 
Jan de Graaf (lid) en Kees Schutgens (lid). Tijdens de jaarvergadering op 11 april 2013 
beëindigde Peter Schulpen het voorzitterschap en werd Chris Dols als nieuwe voorzitter gekozen. 
Ook Lita Wiggers en Bart Jan de Graaf traden terug als bestuurslid. Als nieuw bestuurslid trad 
aan drs. Jac Lemmens, teamleider van de Erfgoedcluster Weert en gemeentearchivaris van 
Weert, aan. Later in het jaar meldde Bas de Coninck zich als adspirant-bestuurslid. 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar viermaal, namelijk op 17 januari, 23 mei, 19 augustus 
en 19 november. Bestuursleden namen deel aan de algemene ledenvergaderingen van het 
LGOG en de KSC-vergaderingen, alsmede aan de voorbereidende vergaderingen van de viering 
van het 150-jarig bestaan van het LGOG. Ook de officiële vieringen in het kader van dit jubileum 
werden bijgewoond. Binnen de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born en de Vereniging 
Heemkunde Zonder grenzen werd samengewerkt met de heemkunde- en geschiedkundige 
verenigingen en instellingen in de Westelijke Mijnstreek. 
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 2012 
telde de Kring 296 gewone leden. Op 31 december 2013 was dit cijfer licht gestegen naar 298. 
 
Reguliere activiteiten: 
 
31 januari Lezing van dr. Karen Jeneson over “Het villalandschap in het noorden van het 

Romeinese rijk. Nieuwe ronde, nieuwe inzichten?”. De lezing werd gehouden in ‘t 
Guliks Hoes (Ophoven 1 te Sittard). Er waren ca. 80 bezoekers 

 
14 februari Lezing van Adri Gorissen over “Felix Rutten in Noorwegen”. De lezing vond 

plaats in ’t Guliks Hoes voor ca. 70 bezoekers. 
 
14 maart Lezing van dr. Joost Welten over “Soldaten voor Napoleon”, eveneens in ’t Guliks 

Hoes voor ca. 75 bezoekers. 
 
11 april  Lezing door prof. dr. Ludo Milis over oude heidendommen en het middeleeuwse 

Christendom. In ’t Guliks Hoes waren ca. 85 bezoekers op deze afscheidslezing 
voor de scheidende voorzitter Peter Schulpen afgekomen. Vooraf werd de 
algemene ledenvergadering van de Kring gehouden. Hierop werd een aantal 
bestuursleden uitgezwaaid en aan een aantal jubilarissen de verenigingsspeld 
uitgereikt. 

 
23 mei In nauwe samenwerking met Museum Het Domein gaf dr. Antoine Jacobs in Het 

Domein (Kapittelstraat 6 te Sittard) een lezing over “L’artiste-sculpteur Frans van 
de Laar”. Ruim 60 bezoekers woonden deze lezing bij en bezochten daarna de 
expositie, gewijd aan deze Sittardse kunstenaar. 

 
22 juni  Excursie naar Keulen. Aan deze door de Vereniging De Natuurvrienden te 

Susteren georganiseerde excursie konden leden van de Kring en de 
verschillende heemkundige verenigingen in de regio deelnemen. Er waren 53 
deelnemers. 
 

31 augustus In het kader van het 150-jarig jubileum van het LGOG werd alle leden een lezing 
over “Elsloo, dorp aan de Maas” met bijbehorende dorpswandeling aangeboden. 
De festiviteit vond plaats in samenwerking met het Streekmuseum De 



Schipperbeurs te Elsloo. De lezing werd verzorgd door Guus Peters en de 
wandeling werd begeleid door bestuursleden van De Schippersbeurs. Bijna 90 
LGOG-leden vanuit geheel Limburg namen deel. 

 
 
31 oktober Tezamen met de Vereniging Sittards Verleden werd een drietal inleidingen 

(verzorgd door Frank Keysers, Peter Schulpen en Martin Pfeiffer) gehouden over 
“De Vestingwerken van Sittard” De bijeenkomst werd gehouden in Oos Zittesj 
Hoes (Odasingel 659 te Sittard). Er waren ca. 150 bezoekers. 

  
21 november Lezing van prof. dr. Wiel Kusters over “Mijnen en Mijnwerkers”. Dit aan de hand 

van zijn recent verschenen boek “In en onder het dorp. Mijnwerkersleven in 
Limburg”. De lezing werd georganiseerd in samenwerking met de Heemkunde 
Vereniging Geleen in Theater Karroussel (Jupiterstraat 35 te Geleen. Er waren 
ca. 65 bezoekers.    

 
 
Bijzondere activiteit: 
 
28 september  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 ditmaal 
plaats in de Hotel Peters te Höngen (Selfkant). Van hieruit vond onder leiding van 
de deskundige gids Gerd Passen een wandelexcursie langs de “Rittergütern am 
Saeffelbach” plaats. Ook werden het historische kerkje en de tiendschuur van 
Millen bezocht. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in 
Höngen. Er waren in totaal 60 deelnemers.  

 
 
Sittard, januari 2014. 
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