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Jaarverslag 2014 
 
Begin 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen: Chris Dols (voorzitter), Gert 
Tempelman (secretaris), Frans de Kok (penningmeester), Kees Schutgens (lid), en Jac Lemmens 
(lid). Tijdens de jaarvergadering op 24 april werden Bas de Coninck en Paul Mennens als nieuwe 
bestuursleden verwelkomd. Als vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur trad Martin van der 
Weerden toe. Het voltallige bestuur vergaderde in het verslagjaar tweemaal, namelijk op 24 
maart en 2 oktober. Bestuursleden namen deel aan de algemene ledenvergaderingen van het 
LGOG en de KSC-vergaderingen, alsmede aan de vergaderingen van de Federatie Historie 
Sittard-Geleen-Born en de Vereniging Heemkunde Zonder Grenzen. Binnen deze Federatie en 
Vereniging werd nauw 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 2014 
telde de Kring 277 gewone en 22 institutionele leden, voor wat betreft het aantal gewone leden 
een lichte teruggang ten opzichte van 2013 met bijna 7%. Bij de planning van de activiteiten werd 
in 2014 sterk rekening gehouden met de 100-jarige herdenking van het begin van de Eerste 
Wereldoorlog en de viering van het Karel de Grote Jaar. 
 
Reguliere activiteiten: 
 
30 januari Lezing van Guus Janssen en Kees Schutgens over “De geschiedenis van het 

eerste bisdom Roermond (1559-1801): de visitatieverslagen”. De dubbellezing 
werd gehouden in Oos Zittesj Hoes te Sittard. Er waren ca. 40 bezoekers. 

 
26 februari Lezing van Jacques van Rensch, “De gevolgen van Eerste Wereldoorlog voor het 

neutrale Zuid-Limburg”, Oos Zittesj Hoes te Sittard met ca. 50 bezoekers. 
 
27 maart Lezing van Frans de Kok, “Sint Salvius: van Sint-Saulve tot Limbricht, in 

samenwerking met Vereniging Sittards Verleden, Oos Zittesj Hoes te Sittard,  ca. 
125 bezoekers. 

 
24 april Lezing plus documentaire/film door Peter Crins, “De Meijsbergh: sporen door de 

tijd”, Oos Zittesj Hoes te Sittard. Hierop waren ca. 40 bezoekers afgekomen. 
Vooraf werd de algemene ledenvergadering van de Kring gehouden. Hierop werd 
een tweetal nieuwe bestuursleden welkom geheten en aan een aantal 
jubilarissen de verenigingsspeld uitgereikt. 

 
5 juni Lezing van Chris Dols over “St. Rosa, stadspatrones van Sittard” met vertoning 

van de gelijknamige film. Ruim 50 bezoekers woonden deze lezing plus filmische 
presentatie in Oos Zittesj Hoes bij. 

 
28 juni Herinneringswandeling in het kader van de Eerste Wereldoorlog, in 

samenwerking met de Heimatverein Selfkant en de Pater Sangerskring te 
Maaseik. Ca. 60 personen wandelden van Schalbruch (D) door Nederland naar 
Maaseik (B), waar de expositie over WOI werd bezocht. 

 
4 september Herdenkingslezing over de Eerste Wereldoorlog door Jos Henckens. Oos Zittesj 
Hoes te Sittard met ca. 60 bezoekers. 
 



5 oktober Jaarexcursie, georganiseerd voor de overkoepelende organisatie Heemkunde 
 Zonder Grenzen (Westelijke Mijnstreek) door de Heemkundevereniging Born, naar 
Tongeren en Aldenbiesen (B). Ruim 50 deelnemers. 
 
13 november Lezing door Guido Corten, “Twintig jaar wegenbouwbeleid in het Département 

van de Nedermaas (1794-1814)”, Oos Zittesj Hoes te Sittard met ca. 60 
toehoorders. 

  
27 november Lezing van Peter Raedts over “Karel de Grote”. Oos Zittesj Hoes, ca. 100 

deelnemers. 
 
9 december Korte lezingencyclus over “Abshoven en zijn bewoners” (Guus Janssen, Peter 

Vossen, René Lauwers en Frank Bessems) in samenwerking met de 
Heemkundevereniging Geleen. In Brasserie Abshoven in Munstergeleen, met 
ruim 80 toehoorders. 

 
 
Bijzondere activiteiten: 
 
20 juni Vierde Habetslezing van het LGOG met ondersteuning van het Kringbestuur. In 

Oos Zittesj Hoes met ca. 80 toehorenden. 
 
4 oktober Jaarlijkse Euregionale contactdag in samenwerking met Heimatverein Selfkant en 

Pater Sangerskring te Maaseik. Ter gelegenheid van de 150-jarige viering van de 
oprichting van hun standbeeld op de Markt te Maaseik werd met ruim 60 
deelnemers de tentoonstelling “Gebroeders Van Eyck” bezocht, gevolgd door een 
stadswandeling langs een aantal manifestaties en kunstuitingen in het kader van 
de viering. De contactdag werd afgesloten met de gebruikelijke gezamenlijke 
maaltijd. 
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