
Jaarverslag 2013 van de Historische Kring Land van Valkenburg en 

Heuvelland 
 

Bestuur 

 

Aan het eind van het jaar 2013 was het bestuur als volgt samengesteld: 

C.J.L. De Maeijer, voorzitter en secretaris, Mevr. R.M.W.G. Spits-Vossen, 

penningmeester, Ir. G.S.J.A. Xhonneux, notulant en verder H. Kuijpers, S.H.J. Wolfs en 

Drs.E.J.C.G. Thewissen. Het bestuur vergaderde acht maal, te weten op: 8 januari, 19 

februari, 9 april, 21 mei, 13 juni, 27 augustus, 3 oktober en 7 november. 

 

De jaarvergadering vond plaats op 5 maart te Valkenburg. 

 

Ledenbijeenkomsten 

 

Het aantal leden bedroeg aan het einde van het verslagjaar 138, waaronder 16 

gezinsleden. 

 

Lezingen 

 

15 januari  Z. E. H. Frans Crutzen, “750 jaar Wijlre”. De lezing werd samen met het 

comité 750 jaar Wijlre gehouden in het Wielderhoes te Wijlre 75 

toehoorders. 

 

5 maart Lou Heynens, “Dietrich von Pallant, een Heer met macht”. De lezing werd 

gehouden in hotel Monopole te Valkenburg. 50 toehoorders. 

 

17 april  Luc Wolters, “Ferdinand von Plettenberg”. De lezing werd samen met de 

Heemkundevereniging Eijs gehouden in café Sport in Eijs. 50 toehoorders. 

 

14 mei Martin en Christi Bless, “Leven in de IJstijd – Klimaat, religie en 

migratie”, lezing gehouden samen met de Heemkundevereniging Op Sankt 

Tolbert te Vaals. 50 toehoorders. 

 

22 augustus H. Stohr, “Luik, de onbekende buur”. De lezing werd samen met de 

Heemkundevereniging Schin op Geul georganiseerd. Lokaal: ’t Geboew te 

Schin op Geul. 45 toehoorders. 

 

26 september In het kader van het 150 jarig bestaan van het LGOG: Doris  

Schillings, “Architectuur in het Maasgebied in de Renaissance en de 

Barok” , in de Haselderhof in Valkenburg. 40 toehoorders. 

 

2 oktober Herman van Rens, “De Jodenvervolging in de provincie Limburg”. De 

lezing werd samen met de heemkundevereniging Klimmen georganiseerd. 

Lokaal: Zalencentrum Keulen te Klimmen. 75 toehoorders.  

 



19 november Bijeenkomst Historische Kring, Veldeke en IVN in hotel Monopole 

Valkenburg. 75 toehoorders. Zie onder. 

 

Excursies 

 

15 juni  Excursie naar de vuursteenmijn in Rijckholt o.l.v. Dhr A. Horbach 

(Staatsbosbeheer). 25 deelnemers. 

 

.24 augustus Excursie naar Luik o.l.v. Dhr H. Stohr, in samenwerking met de 

Heemkundevereniging Schin op Geul. 47 deelnemers. 

 

 

Externe contacten 

 

Ook in het afgelopen jaar hebben wij met diverse heemkundeverenigingen 

samengewerkt. 

Door ons werd in samenwerking met de Kring Parkstad van het L.G.O.G. de jaarlijkse 

contactdag met heemkundeverenigingen gehouden. Wij waren te gast bij de 

Heemkundekring Schin op Geul. Martin Pfeifer ( Federatie Historie Sittard-Geleen-Born) 

informeerde ons over het AEZEL project, een reeds in Sittard functionerend systeem om 

op basis van de huidige kaart en de kadasterkaart van 1842 heemkundige en historische 

gegevens te koppelen aan elkaar en aan de kaarten. 

 

Vijf leden van onze kring ontvingen dit jaar het 25-jaren draagspeldje. 

 

Dit jaar overleed onze oud-voorzitter Fen Hermans. 

 

Op 19 november hebben wij weer samen met IVN Valkenburg en de Veldeke Krink 

Vallekeberg de inmiddels traditionele bijeenkomst gehouden in Hotel Monopole in 

Valkenburg. De heer Jan Schurgers heeft namens onze kring een presentatie gehouden 

met als onderwerp: “Door Kuijpers ontworpen en gerealiseerde gebouwen in 

Valkenburg”. 75 toehoorders. 

 

C De Maeijer 7 januari 2013 

 

 

 


