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Verslag van de secretaris van de Kring Maastricht Koninklijk LGOG over het jaar 2015 

 

Kringbestuur 

 

Op 31 december 2015 was het Kringbestuur als volgt samengesteld: 

 

- drs. L. (Lita) Wiggers, voorzitter; 

- prof. dr. E. (Ernst) Homburg, vice-voorzitter; 

- dr. E.W.G. (Eric) Lemmens, secretaris; 

- drs. M.F.A. (Monique) Dickhaut, penningmeester; 

- drs. K. (Kris) Förster, lid; 

- dr. F. (Fred) Cammaert, lid; 

- mr. L.T.M. (Lucy) Willems, lid. 

 

Er hebben twee mutaties binnen het bestuur plaatsgevonden: tijdens de ALV op 13 april werd 

mevrouw Wiggers gekozen tot voorzitter, als opvolger van dr. T.A.S.M (Titus) Panhuysen. 

Tijdens diezelfde vergadering trad penningmeester J.M.E. (Joep) Mans terug uit het bestuur; 

mevrouw Willems werd in het bestuur gekozen. De heer Mans werd binnen het bestuur als 

penningmeester opgevolgd door mevrouw Dickhaut. 

 

Er werd vijf keer vergaderd. 

 

Leden  

 

Op 31 december 2014 telde de Kring 637 leden, op 31 december 2015 had de Kring 663 leden. 

 

Activiteiten 

 

Lezingen  

(Deze lezingen werden gehouden in Stayokay, Maasboulevard 101 te Maastricht.) 

 

5 januari: dr. Titus Panhuysen, Hoe zit het nou met die Romeinse steden in Limburg en waarom steekt 

Nijmegen Maastricht de loef af ? (210 belangstellenden) 

 

2 februari: prof. dr. Flor Aarts, Taalverloedering in Nederland en dr. Lou Spronck, Literatuur in 

Limburg (90 belangstellenden) 

 

2 maart: mr. Willy Keijser-Schuurman, Limburgse zilversmeden en hun produktie in het Ancien 

régime (101 belangstellenden) 

 

13 april: dr. Bernadette van Hellenberg Hubar, De genade van de steiger, monumentale schilderkunst 

in het interbellum (met een accent op Maastrichtse voorbeelden) (100 belangstellenden) 

 

5 oktober: dr. Geert Verbeet, 1915: het cruciale jaar voor de beide Limburgen in de moeilijke tijd 

van WO I (150 belangstellenden) 

 

2 november: prof. dr. Ad de Jong, Kruisbestuiving of stoorzenders? Voorwerpen van kunst en 

geschiedenis in Genootschapscollecties (68 belangstellenden) 
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7 december: dr. Chris Dols, Feitenhonger. Godsdienstsociologen en hun instituten en analyses in 

Limburg in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog, met een focus op Maastricht (80 

belangstellenden) 

 

Excursies 

 

21 maart: Op bezoek bij de buren in Gronsveld (thematische wandeling). Na een inleidende 

lezing van Maarten Heijnen (voorzitter van de Stichting Grueles) volgde een rondleiding in de 

kerk van Gronsveld en een wandeling door het kasteelpark met uitleg door drs. Jacques van 

Rensch. Daarna werd een bezoek gebracht aan het Streekmuseum met demo’s en uitleg door 

medewerkers van de sectie Streekmuseum. (64 deelnemers) 

 

12 en 13 mei: Lieux de Mémoire (avondexcursies). Deze excursies stonden in het teken van 

het thema ‘Gedrukt in Maastricht’. Eén wandeling leidde door de stad langs verschillende 

locaties waar ooit Maastrichtse drukkers actief waren, gevolgd door een bezoek aan het depot 

van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (gids: drs. Emile Ramakers). De tweede 

wandeling bevatte bezoeken aan het Drukkunstmuseum in de Jodenstraat (gids: René Glaser) 

en aan het FabLab Maastricht. (42 deelnemers) 

 

Familiedag 

 

Helaas kon de familiedag (een excursie naar C-Mine in Genk), gepland op 29 december i.v.m. 

het geringe aantal aanmeldingen geen doorgang vinden. 

 

Ledenvergadering 

 

Op 13 april vond de reguliere algemene ledenvergadering plaats, voorafgaand aan een lezing.  

Voorafgaand aan de lezing in januari werd er voor de leden een Nieuwjaarsborrel 

georganiseerd. 

 

De verslagen van de diverse activiteiten zijn na te lezen op de website. Het jaarprogramma 

werd bij de leden en bij derden bekendgemaakt door middel van een poster, boekenlegger, 

website en persberichten. 

 

Sponsor 

 

De Kring Maastricht werd gesponsord door ThissenGroutarsVrancken-Team Notarissen. 

 

Veel dank gaat uit naar de inzet van vrijwilligers bij het distribueren van de Publications en 

de Maaslandse Monografieën. 

 


