Overzicht activiteiten 2015.
Studiecentrum
Het studiecentrum is elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
In overleg met H. Dortants is het regelmatig mogelijk om eerder toegang te krijgen.
Dit geldt niet voor de zaterdagen waarop bestuursvergaderingen (formeel en informeel)
worden gehouden.
Onze vrijwilligers zijn veelal op dinsdagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen actief
bezig met de collectie in de studiezaal. Ook op andere momenten zijn vrijwilligers binnen en
buiten de studiezaal actief.

Agenda 2015
Januari
03

bijeenkomst genealogie 13.30

10

bestuursvergadering 10.00

20

cursus paleografie

24

werkgroep monumentendag 15.00

28

regionaal overleg

30

poetsochtend bestuur

Februari
07

informeel bestuur 10.00 - 12.00 uur.
Bijeenkomst genealogie 13.30 uur

17

cursus paleografie

21

werkgroep monumentendag 15.00 uur

26

lezing netwerk. Hoe en wat voor leden. 19.30 uur

27

poetsochtend bestuur

Maart
07

bestuursvergadering 10.00- 12.30 en
om 13.30 bijeenkomst genealogie

14

jaarlijkse contactdag voor bestuursleden heemkunde in regio Land van Herle, Land
van Valkenburg

17

cursus paleografie

19

lezing “Ontstaan van Landgraaf” May Quaedflieg

21

werkgroep monumentendag 15.00

27

poetsochtend bestuur

April
04

bijeenkomst genealogie 13.30

11

werkgroep monumentendag 15.00

16

Algemene ledenvergadering 19.30 alleen voor leden.

21

cursus paleografie

24

poetsochtend bestuur

25

bestuursvergadering 10.00-12.30 uur

26

deelname met stand aan internationale heemkundemarkt in Abdij Rolduc 11.00 tot
17.00 uur

Mei
02

bijeenkomst genealogie 13.30

07

Lezing door Jack Aldewereld over "De ervaringen van een Joodse onderduiker".
19.30 uur

09

werkgroep monumentendag 15.00

19

cursus paleografie

21

lezing “D’r Kueb va Heële”19.30 H. Haanen

23

informeel bestuur 10.00 - 12.00 uur

Juni
06

bijeenkomst genealogie 13.30

13

werkgroep monumentendag 15.00

16

cursus paleografie

20

bestuursvergadering 10.00

26

poetsochtend bestuur

27

excursie naar Thorn met lezing, lunch en rondleiding vertrek 09.00
Thema lezing: de geschiedenis van het voormalige vrouwenstift Thorn en haar
belangen in de huidige gemeente Landgraaf.

Juli
11

werkgroep monumentendag 15.00

25

informeel bestuur 10.00

31

poetsochtend bestuur

Augustus
08

werkgroep monumentendag

22

bestuursvergadering 10.00

28

poetsochtend bestuur

29

bijeenkomst genealogie 13.30

September
10

Lezing “Mijnbouw en geologie in Limburg”19.30 u door O. Op den Kamp

12

Monumentendag in het kader van jaar van de Mijnen “Mijnbouw en gevolgen
Landgraaf “ van 11.00 tot 17.00 uur in parochiehuis en eigen ruimte

13

Vervolg tentoonstelling monumentendag van 11.00 tot 14.00 uur tijdens gezamenlijke
activiteit van de participanten van het MFC An de Voeëgelsjtang

15

cursus paleografie

23`

regionaal overleg

25

poetsochtend bestuur

26

informeel bestuur 10.00

Oktober
03

bijeenkomst genealogie 13.30

17

bestuursvergadering 10.00

10

"Vrijwilligersactiviteit" als "Dank-je-wel" aan de vaste vrijwilligers van de
Heemkundevereniging Landgraaf.

20

cursus paleografie

22

lezing “Genealogie voor beginners” 19.30 uur Jo Schiffelers

24

werkgroep monumentendag 15.00

30

poetsochtend bestuur

November
07

bestuursvergadering 10.00-1200 en
bijeenkomst genealogie 13.30

17

cursus paleografie

20

Verenigingsavond en presentatie Jaarboek 2015 . Alleen voor leden

21

informeel bestuur 10.00

26

eventueel extra lezingen over de ON II

27

poetsochtend bestuur

December
05

bijeenkomst genealogie 13.30

10

filmavond 19.30

12

bestuursvergadering 10.00

15

cursus paleografie

26

gesloten

Wijzigingen voorbehouden

Projecten




Boekenserie over Slot Schaesberg, zijn bewoners en andere belangrijke zaken
Herbouw van Slot Schaesberg in samenwerking met de gemeente Landgraaf en de
Stichting Herbouw Slot Schaesberg
Jaarlijkse monumentendag (2015 jaar van de mijnen)











Jaarlijks project met de gebruikers van het MFC An de Voeëgelsjtang
Romeinse weg door Landgraaf en Romeins Event Rimburg
Beschrijven van de pandengeschiedenis met bewoners van Schaesberg,
Nieuwenhagen en Ubach over Worms in de vorm van (foto)boeken
Actualisatie van de archeologische advies- en waardenkaart
Erfgoedbeleid van de gemeente met als nieuw wettelijk verplicht onderwerp
Cultuurhistorie
Digitaliseren bronnen en documenten
Digitaliseren en beschrijven van foto’s
Het ontsluiten van digitale bestanden voor intern gebruik op de server van de
vereniging
Het jaarlijks samenstellen uitgeven van een eigen jaarboek

Communicatie
Het Bulletin. Elk kwartaal verschijnt het ledenblad “Het Bulletin” met ingang van 2012 wordt
dit ook digitaal als pdf worden toegezonden. In dat geval ontvangt men geen analoog
exemplaar meer.
Alle uitgaven van “Het Bulletin” zijn inmiddels gedigitaliseerd en op CD te koop.
Digitale nieuwsbrief. Voor bijzondere activiteiten, lezingen etc. wordt een digitale
nieuwsbrief verzonden. Ook voor andere snelle berichtgeving wordt gebruik gemaakt van de
digitale nieuwsbrief.
Brochure “Wie zijn wijn, wat doen wij”. Deze brochure voor nieuwe leden en
geïnteresseerden worden regelmatig aangepast.
Website. De website www.heemkundelandgraaf.nl wordt nagenoeg wekelijks geüpdatet.
Naast informatie over vereniging en collectie zijn er veel links naar andere websites en is het
beperkt mogelijk om gegevens te downloaden.
Social media
De vereniging is ook actief op Facebook en plaatst bijna dagelijks een of meerdere
berichten, foto’s en verwijzingen naar activiteiten op het gebied van cultuur en erfgoed.
Kerkklok Parochie Nieuwenhagerheide en Lichtenberg
In elk editie van de Kerkklok wordt een bijdrage opgenomen van de vereniging uit de
geschiedenis van Landgraaf
Lokale bladen, Omroep Landgraaf. Regelmatig wordt van deze media gebruik gemaakt
voor het plaatsen van informatieve artikelen en wordt meegewerkt aan uitzendingen van
Omroep Landgraaf.
Overleg en samenwerking met anderen
Regionaal overleg
Drie tot vier keer per jaar met de heemkundeverenigingen uit Parkstad
14 maart vanaf 10.00 uur regionale bijeenkomst besturen heemkundeverenigingen Zuid
Limburg in Lemiers
Incidenteel is er overleg c.q. contact met Heemkundevereniging buiten de landsgrenzen
zoals Baesweiler en Henri Chapelle. Ook wordt deelgenomen aan internationale
bijeenkomsten.
Gebruikersoverleg en bestuur MFC

Periodiek overleg tussen de gebruikers van het MFC
Drie tot vier keer per jaar overleg met het bestuur van de Stichting MFC
Periodiek overleg met wethouder A. Ancion en de beleidsambtenaren Jo Nievelstein
en Tim Vaessen en voor het kasteel met beleidsambtenaar Julien Godding.
Periodiek overleg met Aryan Klein als directeur/projectleider Herbouw Slot
Schaesberg

