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LIMBURGS  GESCHIED– EN  OUDHEIDKUNDIG  GENOOTSCHAP 

Kring Parkstad Limburg 

 

Verslag ledenvergadering 2013 LGOG 
kring Parkstad Limburg 

 

Plaats:  Bernardinuscollege, Akerstraat 95 te Heerlen 

Datum: 15 april 2013 

 

Aanwezig (conform presentielijst) 

Bestuursleden: M. van der Weerden (voorzitter), E. Peerboom– van der Meer (secretaris), 

H. Beyer, R. Herpers 

Leden: L. Nacken,  B. Dejalle, J. Krüll,  A. Wolters, I. Borghans, H. van Zantvoort, M. 

Hundscheid, H. Dortants, A. Linssen, H. van Drunen, H. l’Ortye, J. Theunissen, R. 

Theunissen – Vankan, N. Gorissen, A. Koonen - Nicolaije, H. Nicolaije (later) 

Afwezig met kennisgeving 

De leden: M.J. van der Weerden (penningmeester), J. Smeets, R. Moermans, R. Braad, R. 

Vlecken, H. Brouns, M. Lamerichs, M. Nijskens (grotendeels) 

  

 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter van kring Park Limburg 

Voorzitter Martin van der Weerden opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.  

 

2. Vaststellen notulen jaarvergadering 19 maart 2012 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris Ellie Peerboom – 

van der Meer. 

 

3. Jaarverslag 2012 van de secretaris 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan secretaris Ellie Peerboom – van 

der Meer. 

 

4. Financieel jaarverslag 2012 

Uit het financieel jaarverslag blijkt dat we een financieel, draagkrachtige vereniging zijn 

met een goede reserve. Komend jaar zal hier misschien op ingeteerd worden in verband 

met een zeer prestigieus Jubileumprogramma op 19 oktober aanstaande. 

Penningmeester Marie-José van der Weerden wordt hartelijk bedankt voor al haar 

werkzaamheden. 

 

5. Verslag kascommissie over 2012 

De kascommissie bestond dit jaar uit mevr. A. Koonen – Nicolije en dhr. J. Krüll. Mevr. 

Koonen – Nicolije brengt verslag uit. Zij hebben geconstateerd dat er gedegen 

verantwoording is afgelegd in de boeken. Hierna wordt de penningmeester en het bestuur 

bij acclamatie decharge verleend.  
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6. Benoeming nieuwe kascommissie 

De kascommissie wordt bedankt. 

Volgens het reglement is mevrouw A. Koonen – Nicolaije aftredend en niet meer 

herkiesbaar. Hierna stelt mevrouw H. Nicolaije zich beschikbaar. Dit wordt door de 

vergadering per acclamatie aangenomen. 

De kascommissie 2014 zal bestaan uit en Dhr. J. Krüll en mevr. H. Nicolaije. 

 

7. Samenstelling bestuur  

dhr. drs. M.W. van der Weerden   voorzitter 

mevr. ing. E.T.A. Peerboom – van der Meer  secretaris 

mevr. M.J.H. van der Weerden   penningmeester 

dhr. H. Beyer      lid    

dhr. drs. R.J. Herpers      lid 

dhr. R. Moermans     lid 

dhr. mr. ir. J.J.W.M. Smeets    lid 

 

In verband met drukke werkzaamheden heeft dhr. R. Braad zijn bestuurslidmaatschap 

moeten neerleggen. Tijdens de ledenvergadering is hij voor al zijn werkzaamheden en 

verdiensten ten aanzien van onze kring namens de voorzitter hartelijk bedankt.   

In verband met uitbreiding en verjonging van het bestuur stelt het bestuur dhr. M. Nijskens 

en mevr. A.Wolters voor. Michèl Nijskens (1984) is Bachelor leraar voortgezet onderwijs 

van de tweede graad in geschiedenis. Tevens is hij secretaris van de Raad van Elf bij 

carnavalsvereniging de Winkbülle in Heerlen. 

Na haar studie pedagogiek heeft Anke Wolters (1984) archeologie gestudeerd.  Haar 

Bachelor diploma heeft ze aan de Katholieke Universiteit Leuven behaald, haar Ma-titel in 

de archeologie aan de Universiteit Leiden (2012).  
Zij worden per acclamatie door de vergadering benoemd. 

 

8. Jubilarissen 

40 jaar lid  

Dhr. Dortants 

Dhr. op den Camp 

25 jaar lid  

Dhr. Broers 

Dhr. Kok 

Mevr. Kok - Eshuis 

Mevr. A. Linssen 

Mevr. M Pinckaers – Bloemen 

Mevr. M. Siemers 

 

Mevrouw A. Linssen en dhr. H. Dortants waren op de jaarvergadering aanwezig en hebben 

door voorzitter M. van der Weerden hun herinneringsspeldje opgespeld gekregen. De 

overige jubilarissen waren helaas verhinderd. 
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9. Jaarprogramma 2013 
Datum Soort activiteit Spreker Onderwerp Aantal 
     

28 jan. Lezing Martijn Hermans De steenkolenmijnbouw in filmfragmenten 75 

2 febr. Excursie  tentoonstelling “Eeuwenoud Cyprus” in het 

Jubelparkmuseum te Brussel. 

29 

25 febr. Lezing Luc Wolters Graaf Ferdinand von Plettenberg 36 

25 maart Tentoonstelling 

en lezing 

Jeroen Daemen en  

Koos Linders 

Opening tentoonstelling “leren in 

oorlogstijd” 

en lezing “100 jaar Bernardinuscollege” 

 

110 

15 april Jaarvergadering 

 

Lezing 

 

 

Ellie Peerboom – van der 

Meer en  

Sander van Daal 

Jaarvergadering  

De romaanse kerken van Maastricht, 

Heerlen en Schwarzrheindorf ;  

Opmerkelijke verwantschappen 

19 

 

 

45 

20 april Excursie  Schwarzrheindorf en Rhöndorf (bij Bonn) 48 

14 mei Lezing  Hub Pitty en 

gastoptreden 

 “135 jaar Pancratiuskoor” Heerlen, lezing 

en gastoptreden 
45 

15 juni Excursie  Freihlichtmuseum Kommern 24 

16 sept. Lezing Peter-Paul Lenssen Lezing “Vincent van Gogh onder 

mijnwerkers” 
44 

21 sept. Excursie  “In de voetsporen van Vincent” naar Nuenen 

en Etten-Leur 
37 

19 okt. Evenement diversen Jubileumprogramma “IJZEREN MAAS”  220 

18 nov. Lezing Hilde Vanneste Lezing met AVL “kasteel Schaesberg” 65 

 
10. Rondvraag 

Mevr. A. Koonen – Nicolaije en mevr. H. Nicolaije zouden graag meer afstemming zien 

tussen de Algemene Leden Vergadering van het LGOG en de excursies van LGOG kring 

Parkstad Limburg. Het komt vaak voor dat deze activiteiten gelijktijdig plaatsvinden.  

De voorzitter erkent dit euvel en bij de nieuwe jaarprogrammering zal hier rekening mee 

worden gehouden. Daarbij is hij sinds 2013 lid van het hoofdbestuur en is hij zelf ook 

gebaat op een goede afstemming. 

Mevr. A. Koonen – Nicolaije en mevr. H. Nicolaije constateren dat de lezingen alleen op 

maandagen worden gehouden. Zij vragen zich af of dit (net als in het verleden) ook op 

andere een andere dag in de week kan plaatsvinden?  

In verband met afspraken met het Bernardinuscollege zal dat moeilijk te verplaatsen zijn. 

Op maandag is het schoolgebouw geopend en vinden vaste avondactiviteiten plaats. Op 

overige avonden is dat doorgaans niet het geval. Mochten wij een activiteit op een andere 

avond organiseren dan zullen wij de extra kosten doorgerekend krijgen. 

 

11. Afsluiting 

De voorzitter benadrukt de mogelijkheden van open communicatie tussen leden en bestuur. 

Mocht iemand ideeën, vragen, aanvullingen, verbeteringen of dergelijke op het gebied van 

de kernactiviteiten van LGOG kring Parkstad Limburg hebben dan laat het ons weten. 

 

Tot slot spreekt de voorzitter zijn dank uit aan alle aanwezigen en sluit hij de vergadering 

om 20.10 uur. 


