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Jaarverslag 2015 
 
Begin 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen: Chris Dols (voorzitter), Gert 
Tempelman (secretaris), Frans de Kok (penningmeester), Kees Schutgens (lid),Jac 
Lemmens (lid), Paul Lemmens (lid) en Bas de Coninck (lid).  
Tijdens de jaarvergadering op donderdag 23 april werden Godelieve Boselie en Cor 
Baltis als nieuwe bestuursleden verwelkomd. Laatstgenoemde zal de functie van 
secretaris in het bestuur gaan bekleden.  
Het voltallige bestuur vergaderde in het verslagjaar tweemaal, namelijk op 19 januari en 
op 27 augustus. 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 2015 telde de Kring 282 gewone en 12 institutionele leden. 
Onderstaand een overzicht van de activiteiten 
 
Reguliere activiteiten: 
 
29 januari Lezing door Rob Dückers over “Verluchte Middeleeuwse handschriften in 

Maastricht en omgeving” in Oos Zittesj Hoes met ca. 50 belangstellenden 
 
 
26 februari Lezing van Joost Welten over “Het Grand Canal du Nord” in Oos Zittesj 

Hoes. Ca. 60 belangstellenden. 
 
 
12 maart Lezing door Jean Knoors over Barbou van Roosteren tot Born in 

samenwerking met de sectie Genealogie. Er waren ca. 40 aanwezigen. 
 
 
23 april Lezing door rector-magnificus Theo Engelen “Met de loep op de 

historische demografie van Limburg: het verhaal achter de cijfers en 
tabellen”. Oos Zittesj Hoes. Ruim 90 aanwezigen. 

 
 
28 mei Lezing van Jos Pouls, “Van Henri Jonas tot Jan Dibbets”. Deze lezing 

werd gehouden in Oos Zittesj Hoes te Sittard. Er waren ca. 60 
aanwezigen. 

 
 
3 september “Dubbellezing”: leven en werk van de in Sittard geboren kunstenaar Frans 
  Timmers door Antoine Jacobs en Ruud Lammerink, alsmede een  
  bezichtiging van de tentoonstelling over Timmers; i.s.m. De Domijnen  
  Sittard. Ruim 80 belangstellenden. 



 
24 september Adieu aux Soeurs” - een film over de Zusters van de Goddelijke 

Voorzienigheid en hun werk in het ziekenhuis van Sittard. Deze film werd 
van een toelichting voorzien door de cineast Leo Baeten, die van de 
Stichting Behoud Franse Klooster de opdracht kreeg tot het maken van 
deze film. Activiteit in ’t Guliks Hoes met ca. 50 bezoekers. 

 
 
5 oktober Lezing door Joost Welten over de dromen en daden van gewone   
  mensen uit de tijd van Napoleon. Oos Zittesj Hoes met ca.70 bezoekers. 
 
 
17 december Lezing door Paul Arnold over zijn publicatie “Onder onze voeten”, met 

zwart-wit foto’s over het mijnverleden van de Westelijke Mijnstreek. Oos 
Zittesj Hoes, ca. 60 bezoekers. 

 
 
Bijzondere activiteiten: 
 
30 mei  Herinneringswandeling rondom de honderdste verjaardag van de  
  geboorte (18.01.1915) van Pater Sangers osc., van het geboortehuis van 
  pater Sangers, de Hompesche Molen in Sevensweert, naar Maaseik.  
  I.s.m. de Pater Sangerskring te Maaseik en de Heimatverein Selfkant.  
  Ruim 60 deelnemers. 
 
10 oktober Jaarlijkse Euregionale Contactdag, editie 2015; “historisch Sittard”.  
  LGOG-DWM in samenwerking met Heimatverein Selfkant en Pater  
  Sangerskring te Maaseik. Het thema van deze dag was een inkijk in de  
  historie van de vestingwerken en het Kloosterkwartier van de stad Sittard. 
  Deze werd toegelicht door meerdere kortere lezingen tijdens een  
  wandeling door de historische binnenstad van Sittard. Ca. 60 deelnemers. 
 
 
 
 
Sittard, april 2016 
 
Chis Dols,      Cor Baltis 
voorzitter LGOG, kring-DWM    secretaris LGOG, kring-DWM 
 
 


