
JAARVERSLAG 2008 van het LGOG kring Parkstad Limburg.  
 

Bestuur 

Per 31 december 2008 was het kringbestuur als volgt samengesteld: 

dhr. drs J. Jamar     voorzitter  

dhr. mr ir J. Smeets     secretaris 

mevr. M. van der Weerden   penningmeester 

dhr. drs, M. van der Weerden   excursiecommissie.  

dhr. S. Senden      excursiecommissie.  

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar drie maal, te weten op 27 februari, 26 mei en 19 november. 

De jaarvergadering werd gehouden op 26 maart 2008. 

 

Ledenbestand 

Per 1 januari  2005  351 leden 2006 333 leden 2007  321 leden 

  2008 295 leden, per 31 december 2008  306 leden 

 

Kringbijeenkomsten 

datum  spreker   onderwerp    aantal bezoekers 

ma 7 januari  Lidwien Schiphorst architect Pierre J.H. Cuypers   25 

wo 27 februari Yvo Senden  Royal bioscoop te Heerlen    60 

wo 26 maart Peter te Poel  Timmers      20 

wo 23 april Eric van Royen  silicosevraagstuk     15 

ma 26 mei Mgr Jo Gijsen  bisschop Paredis     17 

wo 17 september Martin van der Weerden mijnwerkersstaking in 1943   22 

ma 20 oktober  Antoine Jacobs  het religieuze erfgoed    20 

wo 23 november Lara Laken  Romeinse wandschilderingen   23 

De bijeenkomst van november vond plaats in samenwerking het AVL. 

De kringbijeenkomsten vonden plaats in de aula van het Rijckheyt, Coriovallumstraat 9 te Heerlen. 

  

Kringexcursies 

za 19 april Limbourg en Aubel (B) 

  Deze is niet doorgegaan vanwege de slechte convocatie, te weinig deelnemers 

za 14 juni kasteel “De Haar” en Culemborg 

za 6 september Zierikzee 

za 25 oktober Limbourg en Aubel (B), deze was in het voorjaar niet doorgegaan 

Alle excursies zijn gerealiseerd met een volle bus.  

Dit betekent dat er steeds tussen de 47 en 50 personen deelnamen.  

       

Overige activiteiten 
 Op zaterdag 27 januari vond een extra excursie naar de tentoonstelling “Architect Pierre Cuypers” in  

het Stedelijk Museum te Roermond 

 Op zaterdag 26 april vond te Rolduc de Algemene Leden Vergadering van het LGOG georganiseerd door 

onze kring plaats. Met ongeveer 50 deelnemers kan van een succesvolle activiteit worden gesproken. De 

rondleiding van de heer Emile Ramakers werd enthousiast gevolgd. 

 Op zaterdag 7 juni vond de Heemkunde contactdag plaats georganiseerd door de Heemkundeverenig 

Landgraaf. Het boeiend programma werd door ongeveer 50 personen bezocht. 

 Voor de in september gehouden Monumentendag, thema de mijnen, heeft onze Kring enkel 

foldermateriaal beschikbaar gesteld. Verder zijn teksten geleverd voor de brochure van de bustocht. 

 Op zaterdag 29 november werd een extra excursie ingelast naar het museum het Valkenhof te Nijmegen 

waar de tentoonstelling “ Luxe en Decadentie: leven aan de Romeinse Goudkust” was. 

 

Financieel overzicht 

Uit het financieel jaaroverzicht van de penningmeester blijkt dat we een bijdrage van € 1.035,00 van het LGOG 

ontvingen . De kring sloot op 31 december 2008 zijn rekening af met een positief saldo van € 469,07 zodat het 

vermogen momenteel € 5.931,62 bedraagt. Een volledig jaaroverzicht is ter inzage bij de penningmeester.  

 

Jaarverslag 2008 aldus goedgekeurd in de jaarvergadering  van de kring Heerlen op 27 maart 2009. 

 

 

De voorzitter,     De secretaris, 

 

J. Jamar      J.J.W.M. Smeets 


