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Verslag van de secretaris van de Kring Maastricht LGOG over het jaar 2012 
 
 

Kringbestuur 
 

Op 31 december 2012 was het Kringbestuur als volgt samengesteld: 
- dr. T.A.S.M Panhuysen, voorzitter; 
- prof. dr. E. Homburg, vice-voorzitter; 
- dr. E.W.G. Lemmens, secretaris; 
- J.M.E. Mans, penningmeester; 
- mw. drs. M.A. Boonekamp-Wingen, lid; 
- drs. K. Förster, lid; 
- F.H.M. Roebroeks, lid. 
Er heeft één mutatie binnen het bestuur plaatsgevonden: als nieuw bestuurslid werd op 2 april 
E.W.G. Lemmens benoemd, als opvolger van drs. F.E.R. Hovens, die na acht jaar trouwe 
dienst (twee termijnen) afscheid nam.  
Er werd vijf keer vergaderd. 
 
 

Leden  
 
Op 1 januari 2012 telde de Kring 616 leden, op 31 december 2012 had de Kring 638 leden. 
In april overleed Broeder Sigismund Tagage, van 1965 tot 1980 voorzitter van onze Kring. 
Hij was bijzonder actief, zo maakte hij meer dan twintig jaar deel uit van de redactie van De 
Maasgouw. 
 
 

Activiteiten 
 
Lezingen (de lezingen werden gehouden in Stayokay) 
 
2 januari: Eugène van Deutekom, Robert Regout: Maastrichtse Martelaar. Een leven van 
hoop, volharding en rechtvaardigheid (89 belangstellenden) 
 
6 februari: Anne Van Grevenstein-Kruse, Monumentenzorg en de waan van de dag: het 
historisch interieur en het recht van de gebruiker (110 belangstellenden) 
 
5 maart: Karen Jeneson, Het Romeinse landschap op de lössgronden tussen Maas en Rijn. De 
resultaten van vier jaar landschapsarcheologisch onderzoek (125 belangstellenden) 
 
2 april: Arnoud-Jan Bijsterveld, Aristocratische begraafplaatsen in de Maasvallei in de Volle 
Middeleeuwen (900-1200) (85 belangstellenden) 
 
1 oktober: Servé Minis, De Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg: logboek van twee 
eeuwen stadsgeschiedenis (125 belangstellenden) 
 
5 november: Rob Dijksman, Als ik ooit nog thuis kom. De oorlogsdagboeken van 
Engelandvaarder Wim Kuijpers (85 belangstellenden) 
3 december: Fred Humblé, Alphons Boosten, architect (165 belangstellenden) 
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Excursies 
 
24 maart: Op bezoek bij de buren in Heerlen (thematische wandelingen) (68 deelnemers) 
 
22, 23 en 24 mei: Lieux de Mémoire (avondexcursies): bezoek aan Museum aan het Vrijthof 
(78 deelnemers) 
 
9 juni: bezoek aan de abdij van Herkenrode en de stad Hasselt (24 deelnemers) 
 
19, 26 en 27 oktober: rondleiding op Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg, verzorgd 
door Servé Minis (83 deelnemers) 
 
 
Historisch café (de Historische cafés vonden plaats in Selexyz Dominicanen) 
 
19 april: Maastricht Muziekstad: 50 jaar Conservatorium Maastricht.  
Sprekers: Jac van den Boogard (auteur jubileumboek Crescendo: vijftig jaar Conservatorium 
Maastricht. Van regionaal naar internationaal), John Slangen (hoofd muziek klassiek, 
Conservatorium Maastricht) en Paul Lambrechts (gemeente Maastricht); boekbespreking door 
Jan Formannoy (Conservatorium Maastricht); column door Paul van der Steen (50 
belangstellenden) 
 
15 november: De toekomst van boek, boekhandel en bibliotheek, in het bijzonder in 
Maastricht.  
Sprekers: Annet Perry (bibliothecaris Jan van Eyck Academie), Henk Groenewegen 
(boekhandel De Tribune), Jan de Roder (Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, 
UM), Ton Harmes (boekhandel Selexyz); boekbespreking door Jac van den Boogard; column 
door Paul van der Steen (50 belangstellenden) 
 
 
Familiedag 
 
15 september: bezoek aan de vuursteenmijnen van Rijckholt-Sint Geertruid (42 deelnemers) 
 
 
Algemene ledenvergadering 
 
Op 2 april vond een algemene ledenvergadering plaats, voorafgaand aan de lezing. 
 
De verslagen van de diverse activiteiten zijn na te lezen op de website (rubrieken: Terugblik 
en Archief). Het jaarprogramma werd bij de leden en bij derden bekendgemaakt door middel 
van een poster en/of boekenlegger. 
 
 
 

Website 
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In 2012 heeft de website van de Kring Maastricht een nieuwe inhoudelijke opzet gekregen.  
 
 

Sponsoren 
 
De Kring Maastricht werd gesponsord door: 
- ThissenGroutarsVrancken-Team Notarissen; 
- Selexyz Dominicanen. 
 
 
Dankzij de inzet van vrijwilligers bij het distribueren van de Publications konden extra 
reserves worden opgebouwd. 
 
 
[5 maart 2013, Eric Lemmens, secretaris] 


