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Verslag van de secretaris van de Kring Maastricht Koninklijk LGOG over het jaar 2018 

 

Kringbestuur 

 

Op 31 december 2018 was het Kringbestuur als volgt samengesteld: 

 

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

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

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

- drs. K. (Kris) Förster, lid; 

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

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

- dr. A. (Annemieke) Klijn, lid. 

 

Er werd vijf keer vergaderd. 

 

Leden  

 

Op 1 januari 2018 telde de Kring 631 leden, op 31 december 2018 had de Kring 644 leden.  

 

Activiteiten 

 

Lezingen  

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

 

8 januari: drs. Peer Boselie, In balans met 'spijs ende drank', proost! Oude recepten uit Maastrichtse 

archieven (95 belangstellenden) 

 

5 februari:  dr. Rolf Hackeng, Edmond Regout, een wereldreiziger (94 belangstellenden) 

 

5 maart: prof. dr. Yves Segers, De fruitteelt in Zuid-Limburg, 1850 -1940 (90 belangstellenden) 

 

9 april: dr. Annemieke Klijn, Het Maastrichts experiment. Over de uitdagingen van een jonge 

universiteit (105 belangstellenden) 

 

1 oktober: drs. Frank Hovens, Meerssen, meer dan een ‘plaats aan een moerassige beek’ (93 

belangstellenden) 

 

5 november: drs. Hans Hoorn, Nooit gebouwd Maastricht. Een overzicht en verklaring van 

de plannen die in de periode 1950-heden nooit zijn uitgevoerd (105 belangstellenden) 

 

3 december: Sander Wassing MA, Maastricht, de Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van 

Beroerten. Hoe Alva’s ijzeren vuist Maastrichtse beeldenstormers trof (210 belangstellenden) 

 

Historisch Debat 

 

4 maart: Historisch Debat in de centrale hal van Centre Céramique over het thema ‘Leven in de 

eigen bubbel: lot of keuze?’ Onder leiding van dagvoorzitter Marjanne Wassink verzorgden 

columniste Petra Quaedvlieg, onderzoeksjournalist Johan van de Beek, communicatiewetenschapper 



 2 

Judith Möller en historisch demograaf Angélique Janssens een korte waarna ze een aantal 

prikkelende vragen en stellingen kregen voorgelegd waarop ook het publiek kon reageren. (70 

belangstellenden) 

 

Excursies 

 

7 april: excursie naar de Eifel, met een bezoek aan Vogelsang IP en een boottochtje over de 

Rursee. (Vogelsang was in de jaren ’30 en ‘40 één van de drie zogeheten Ordensburgen waar 

toekomstige leiders van de nazipartij – de NSDAP – werden opgeleid.) (39 deelnemers) 

 

29 september: bezoek aan één van de vier Limburgse stroopstokerijen (van de familie 

Franssen in Klimmen) waarbij uitleg werd verkregen over het stookproces. (7 deelnemers) 

 

Familiemiddag 

 

28 december (de kerkelijke feestdag van de Onnozele Kinderen): bezoek aan het 

Familiemuseum in Eijsden, waarbij op velerlei manieren kennis werd gemaakt met de 

geschiedenis van de mens in zijn familieverband. (8 deelnemers)  

 

Ledenvergadering, Nieuwjaarsborrel en boekenmarkt 

 

Op 9 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. Rondom de lezing in februari was er een boekenmarkt.  

 

Het jaarprogramma werd bij de leden en bij derden bekendgemaakt door middel van een 

poster, boekenlegger, website en persberichten. 

 

Project ‘Ken je stad’ 

 

In 2018 werd het educatieproject ‘De school adopteert de stad’ - inmiddels omgedoopt tot 

‘Ken je stad’ - succesvol afgerond, dat in samenwerking met de Universiteit Maastricht, 

United World College Maastricht en Porta Mosana College werd uitgevoerd. Dit project 

beoogde leerlingen zich bewust(er) te laten worden van de geschiedenis van en het aanwezige 

culturele erfgoed in de stad en hun eigen leefomgeving. Ook was het doel om de leerlingen de 

opgedane kennis te laten overdragen aan anderen. Het project werd financieel mede mogelijk 

gemaakt door de gemeente Maastricht, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Kanunnik 

Salden Nieuwenhof en het LGOG. 

 

Sponsor 

 

De Kring Maastricht werd gesponsord door Team Notarissen. 

 

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


