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Verslag van de secretaris van de Kring Maastricht LGOG over het jaar 2013 
 

Jubileum 
 
In 2013 vierde de Kring Maastricht zijn 60-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit diamanten 
jubileum werd het boek De straatnamen van Maastricht - hun herkomst en betekenis 
uitgebracht. De belangstelling voor dit boek was zeer groot. 
 

Kringbestuur 
 

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

Leden  
 
Op 1 januari 2013 telde de Kring 635 leden, op 31 december 2013 had de Kring 656 leden. 
 

Activiteiten 
 
Lezingen (de lezingen werden gehouden in Stayokay) 
 
7 januari: Mirjam Kars, De Merovingische grafvelden van Maastricht en het omringende 
Maasdal (175 belangstellenden) 
 
4 februari: Emile Ramakers, Een literaire schatkamer in Maastricht. Het Begaardenklooster 
in de Witmakersstraat (105 belangstellenden) 
 
4 maart: Hans van Hall, De vrijheid Eijsden (185 belangstellenden) 
 
8 april: Ed de Grood, 100 jaar Natuurhistorisch Museum Maastricht en het Natuurhistorisch 
Genootschap (102 belangstellenden); voorafgaand aan de lezing vond de algemene 
ledenvergadering plaats 
 
23 september: Ben van Melick, Literatuur in Limburg. een geval apart. Verkenning van het 
fenomeen aan de hand van recente ontwikkelingen in wetenschap en praktijk (verzorgd samen 
met de LGOG-commissie Literatuurgeschiedenis) (40 belangstellenden) 
 
7 oktober: Ed de Grood, 100 jaar Natuurhistorisch Museum Maastricht en het 
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Natuurhistorisch Genootschap (deel 2) (62 belangstellenden) 
 
4 november: Florence Pieters en Peggy Rompen, Nieuwe inzichten over de ontdekking van de 
Mosasaurus (130 belangstellenden) 
 
2 december: Raphaël Panhuysen, Wie ligt waar? Merovingische graven in Borgharen en 
Maastricht (155 belangstellenden) 
 
Excursies 
 
23 maart: Op bezoek bij de buren in Eijsden (thematische wandelingen), verzorgd door de 
Stichting Eijsdens Verleden (70 deelnemers) 
 
23 april: Rondleiding in het Natuurhistorisch Museum Maastricht, verzorgd door Anne 
Schulp (28 deelnemers) 
 
7 en 8 mei: Lieux de Mémoire (avondexcursies): rondleiding op het kerkhof van Sint Pieter op 
de Berg, verzorgd door Miets Morreau-Magnée en Breur Henket (43 deelnemers) 
 
29 en 31 augustus: Rondleiding in de mergelgroeven van de Bosberg, het voormalige NAVO-
commandopost in de Cannerberg, verzorgd door Jos Notermans (59 deelnemers) 
 
Historisch café 
 
18 april: Historisch Café in boekhandel Selexyz Dominicanen met als thema Limburg en 
Oranje: 200 jaar in het Koninkrijk. Sprekers: Berend-Jan baron van Voorst tot Voorst, Toon 
Jenniskens en Eric Lemmens; boekbespreking door Jac van den Boogard; column door Paul 
van der Steen (55 belangstellenden) 
 
15 oktober: Historisch Café (nieuwe stijl) in Grand Café Soiron (Museum aan het Vrijthof) 
met als thema Geschiedenis is overal. Sprekers: diverse auteurs van de bundel Geschiedenis is 
overal; boekbespreking door Jac van den Boogard; column door Paul van der Steen (80 
belangstellenden) 
 
Algemene ledenvergadering 
 
Op 8 april vond een algemene ledenvergadering plaats, voorafgaand aan de lezing. 
 
Overige activiteiten 
 
12 oktober: Provinciale ALV in het stadhuis van Maastricht, verzorgd i.s.m. het provinciale 
LGOG, met o.a. de presentatie van het boek De straatnamen van Maastricht - hun herkomst 
en betekenis en een rondleiding in het fort St. Pieter (120 belangstellenden) 
 
21 november: ‘De grote straatnamenquiz van de Stad Maastricht’ in boekhandel Polare, geleid 
door Will Wintjens, bijgestaan door Toon Jenniskens (35 deelnemers en belangstellenden) 
 
De geplande familiedag op 14 september (een bezoek aan Praktisch Educatief Centrum 
Moerveld) vond geen doorgang i.v.m. het geringe aantal aanmeldingen. 
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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. 
 

Sponsoren 
 
De Kring Maastricht werd gesponsord door: 
- ThissenGroutarsVrancken-Team Notarissen; 
- Selexyz/Polare Dominicanen. 
 
Dankzij de inzet van vrijwilligers bij het distribueren van de Publications konden extra 
reserves worden opgebouwd. 
 


