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Openingstijden: woensdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur

______________________________________________________________________________________________________

Uitnodiging ledenvergadering 2018
Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de algemene ledenvergadering 2018 die gehouden zal
worden op donderdag 19 april 2018 om 19.30 uur in de parochiezaal bij ons
verenigingscentrum An de Voeëgelsjtang 12.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Welkom door de voorzitter.
Een moment voor onze, in 2017, overleden leden.
Opening en vaststelling van de agenda door de voorzitter.
Vaststellen van het verslag van de vergadering van 13 april 2017.
Eventuele mededelingen van het bestuur.
Vaststellen van het jaarverslag 2017 met een toelichting door de secretaris.
Rekening en verantwoording over de inkomsten en uitgaven door de penningmeester
over het jaar 2017. Zie ook op de website onder ANBI.
8. Verslag van de kascommissie met het voorstel tot het verlenen van decharge aan het
bestuur.
9. Toelichting op de begroting 2018 en het financieel meerjarenperspectief door de
penningmeester.
10. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie. Nieuwe kandidaten kunnen zich
bij het bestuur aanmelden.
11. Korte toelichting op de activiteiten in 2018 door de voorzitter.
12. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Harrie Mulders, Sjef Drabbe en Stef Moonen.
Harrie Mulders heeft na meer dan 20 jaar bestuurservaring aangegeven, niet meer
herkiesbaar te zijn. Sjef Drabbe en Stef Moonen hebben zich herkiesbaar gesteld. Het
bestuur stelt daarom voor om Sjef Drabbe en Stef Moonen her te benoemen voor een
periode van 3 jaar.
13. Rondvraag
14. Sluiting rond 21.00 uur met daarna nakeuvelen onder het genot van koffie en iets
lekkers.
Het bestuur.

Rabo Bank
NL32RABO 0136314937 Heemkundevereniging Landgraaf
ING Bank N.V.v
NL85INGB 0004776225 Heemkundevereniging Landgraaf
Kamer van Koophandel 40189499
Fiscaal nummer ANBI 816465101

BIC RABONL2U
BIC INGBNL2A

Agendapunt 4
Verslag Jaarvergadering 13 april 2017.
Aanwezige bestuursleden: Jo Schiffelers, Sjef Drabbe, Stef Moonen, Harrie Mulders, Frans
Theunissen, Kees Hessels, Jo Kobben, Jo Baur.
Aanwezige leden: Sjef Born, Yvonne Schmitz, Henk Zeilstra, Martin van Loo, Peter Wetzels,
M. Kuypers-Nieskens, Hens Hell, Leon Weerts, Catharina Scholtens, Gerda Schiffelers, Jan
Bonten, Gertie Thomas-Rongen, Ewald Haan, Piet Wetzels, Ton Berendsen, W. Ploemen, G.
Heinen, May Offermans, S. Vievermans, J. Vaessen, Guido Verreck, H. Brouns, Eric den
Hollander.
Afgemeld: Jan Joosten, May Quaedflieg, Thea Gielen, John Smeets, Hein Quaedflieg, Frans
Bremen, Wim Schoenmaeckers, Tiny Stormen, Joep Haan, Fer Konsten, Johan Trijbels, Hub
Schetters, Frans Schiffelers, Jean Kölgen.
Agendapunten:
1.Opening en welkom door de voorzitter.
Hij attendeert evenals voorgaand jaren op het tekenen van de presentielijst.
2.Met een moment van stilte worden de overleden leden herdacht. Na de jaarvergadering van
2016 waren er geen overledenen. In de eerste maanden van 2017 waren dat Gerda DirksHermes, Harrie Merkies, Wiel Meerten, Hub Dortants en Riet Nederpel,
Met Hub en Riet vielen twee markante Heemkundeleden weg. Riet was tot het laatst, tot op
hoge leeftijd actief. Het wegvallen van Hub was een zware slag voor de vereniging. Meer dan
twintig jaar was hij bestuurslid. Tijdens zijn lange ziekte werd veel lief en leed met elkaar
gedeeld. De vereniging mist alle overleden leden, maar Riet en Hub in het bijzonder.
In zijn openingswoord memoreert de voorzitter ook aan de opheffing van Schutterij
Wilhelmina en de gulle donatie aan de Heemkundevereniging.
HKVL gaat verder met een nieuwe wethouder. Met betrekking tot de herindeling werd ook de
mening van de Heemkundevereniging gevraagd. De vereniging heeft echter geen mening
met betrekking tot politieke onderwerpen. Privépersonen mogen deze wel kenbaar maken.
3.De vergaderagenda wordt, zoals vermeld en zonder toevoegingen, vastgesteld.
4.Het verslag van de Jaarvergadering van 14 april 2016 wordt zonder op- of aanmerkingen
vastgesteld.
5.Bestuursmededelingen.
De voorzitter memoreert aan de uitgereikte orde van de “Sjeeter Grieëlächer” door de oudprinsen van Schaesberg. Op zaterdag 8 april bemande de Heemkundevereniging een
infostand in het Burgerhoes. Dit zal ook op 18 april in Rolduc het geval zijn.
Dhr. May Quaedflieg zal de cursus paleografie van dhr. Jan Spiertz overnemen. Overige
weetjes van de bestuurstafel komen gedurende de vergadering aan de orde.
De penningmeester deelt mede dat er voor de excursie naar Maastricht, met een bezoek aan
Fort St. Pieter, een stadswandeling en aansluitend winkelen, nog enkele plaatsen vrij zijn.
De toekenning van de Orde van de Grieëlächer door de Oud-Prinsen van Schaesberg mag
gezien worden als een blijk van waardering voor het werk van de Heemkundevereniging.
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6.Vaststellen van het Jaarverslag 2017 opgesteld door de secretaris, die een en ander
toelicht. Het verslag is na te lezen op de website.
Terugkerende activiteiten waren de lezingen op 16 februari, 23 maart, 18 mei en 19 oktober,
de excursie op 10 juni naar Maastricht, Monumentendag met het thema “Grenzen” op 9
september en de verenigingsavond op 17 november met o.a. de presentatie van het
Jaarboek. Met de filmavond op 7 december werden de activiteiten van 2017 afgesloten.
De voorzitter merkte nog op dat de basisschooljeugd in een gezamenlijk MFC-project
kennis maakte met de Heemkundevereniging. Overigens is de samenwerking met de overige
MFC-gebruikers zeer goed.
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
7.Rekening en verantwoording over de inkomsten en uitgaven over het jaar 2016 door de
penningmeester. Het uitvoerig financieel verslag over 2016 is eveneens op de website te
raadplegen. Inkomsten zijn er o.a. uit contributies, giften, de Rabo-clubkascampagne,
subsidies en eigen publicaties.
De huisvestingskosten zijn de grootste uitgavenpost. Kleinere posten zijn de bestuurskosten
en de aanschaf van nieuwe lectuur
Tevredenheid is er over het positieve resultaat over 2016.
8.Verslag van de kascontrolecommissie. Dhr. Ewald Haan deelde mede dat een zeer
uitvoerige en uitgebreide controle plaats gevonden heeft op 13 maart. Alles was tiptop in
orde. Derhalve vraagt hij om de penningmeester décharge te verlenen, hetgeen met applaus
geschiedt.
9.Toelichting door de penningmeester op de begroting 2017 en het meerjarenperspectief.
Hij geeft een raming van de te verwachten inkomsten en uitgaven. Daarbij benadrukt hij de
huisvestingskosten als voornaamste lasten en memoreert aan het belang van een
succesvolle Raboclubactie.
10.Dhr. Martin van Loo neemt de plaats in van dhr. Ewald Haan. Samen met dhr. Leon
Weerts voert hij in 2017 de kascontrole uit.
11.Korte toelichting op de activiteiten van 2017.
2017 staat weer bol van de activiteiten die met hulp van de vele vrijwilligers mogelijk zijn.
Twee keer per jaar is er overleg met Slot Schaesberg. De restauratie van het slot vordert
langzaam. De Heemkundevereniging is officieel partner in het project Slot Schaesberg en
heeft tevens een taak als kenniscentrum.
Frans Theunissen verzorgt de berichtgeving op Facebook.
Met het project Stolpersteine gaan Sjef Born en May Quaedflieg aan de slag.
OCGL neemt deel aan het Aezelproject. Kees Hessels is daarbij afgevaardigde van het
bestuur.
Jo Schiffelers neemt zitting in de gemeentelijke commissie naamgeving openbare ruimte. Jo
Kobben is zijn plaatsvervanger.
Er zijn een veertigtal vrijwilligers actief, die aangestuurd worden door Stef Moonen en Sjef
Drabbe.
Jo Baur zit namens het bestuur in het Gebruikersoverleg MFC, dat een gezamenlijke activiteit
organiseert, waarin alle bewoners van het Multi Functioneel Centrum participeren.
Er is een nieuwe informatiefolder, die bij bijzondere gelegenheden uitgedeeld wordt.
De Guus Frehen Stichting bestaat nog steeds. Boeken en inventaris van de Heemkundevereniging zijn eigendom van de stichting.
De collectie van het overleden bestuurslid Hub Dortants wordt (gedeeltelijk) bij de
Heemkundevereniging ondergebracht.
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12. De aftredende bestuursleden Frans Theunissen en Jo Baur worden met applaus
herkozen. Eveneens met applaus wordt de voorgestelde kandidaat Jean Kölgen gekozen.
Jean vult hiermee de vacante bestuursfunctie op die het overleden bestuurslid Hub Dortants
achterliet.
13. Rondvraag. Hiervan maakt niemand van de aanwezigen gebruik. De voorzitter bedankt
de aanwezigen voor hun komst en hun positieve bijdrage gedurende het afgelopen
verenigingsjaar. Hij wenst de aanwezigen fijne paasdagen en nodigt uit om na te genieten
met koffie en gebak.

Agendapunt 6
Jaarverslag 2017.
1.Bestuurssamennstelling: Jo Schiffelers (voorzitter), Hub Dortants (vicevoorzitter),
Jo Baur (secretaris), Sjef Drabbe (penningmeester) en de overige bestuursleden Stef
Moonen, Frans Theunissen, Harrie Mulders, Kees Hessels, Jo Kobben.
De door het overlijden van Hub Dortants vacante bestuursfunctie werd vanaf de
jaarvergadering in april opgevuld door Jean Kölgen.
2.Vrijwilligers 2017.
De talloze werkzaamheden en activiteiten van de Heemkundevereniging konden slechts
verricht worden doordat het bestuur hulp kreeg van Sjef Born, Ria Dortants-Wolters, Joep
Geuskens, Tfea Gielen-Mevissen, Kitty Gybels, Nicole Jongen, Marcel Klasens, Wiel
Langius, Martin van Loo, John Maassen, Marjo Noël-Breibach, Jo Nieswand, Jo Odekerken,
May en Ans Offermans, Jo Paffen, Pierre Peters, Henk Postma, May Quaedflieg, Jürgen
Reinheckel, , Harrie Reijnaerts, Gerda Schiffelers, Jan Spiertz, Gertie Thomas-Rongen,
Walter Warcybok, Leon Weerts, Piet Wetzels, Ans Weyers-Tillmanns en Philip Willems. Dank
aan al deze vrijwilligers voor hun belangeloze inzet gedurende 2017.
3.Interne werkgroepen/taken.
Monumentendag: Jo Schiffelers, Harrie Mulders, Kees Hessels, Jo Kobben, Frans
Theunissenen Jo Odekerken.
Slot Schaesberg: Kees Hessels, Harrie Mulders, Jo Schiffelers, Jo Kobben
Begeleidingscommissie Slot Schaesberg: Kees Hessels, Jo Schiffelers.
Archief vereniging/secretariaat: Jo Baur, Sjef Drabbe.
Archiefbeheer/inrichting/beveiliging bestanden: Stef Moonen, Sjef Drabbe, Jo Kobben.
Bestuurlijk overleg MFC: Jo Schiffelers, Sjef Drabbe.
Gebruikersoverleg MFC: Jo Baur.
Commissie Bulletin: Harrie Mulders, Stef Moonen, Jo Kobben, Kees Hessels.
Redactie Jaarboek: Harrie Mulders (coördinatie), Frans en Lieke Boumans. Jaarlijks
wisselende auteurs.
Gemeentelijke Technische Commissie Groen: Jo Kobben. Vervanger is Jo Schiffelers.
Gemeentelijke Commissie Gebiedsnaamgeving: Jo Schiffelers. Vervanger is Jo Kobben.
Parkstadoverleg Heemkundeverenigingen: vertegenwoordiger Sjef Drabbe.
Cursus Paleografie: docenten Jan Spiertz en vanaf september 2017 May Quaedflieg.
Coördinatie: Stef Moonen.
4.Overleden leden.
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Tot aan de Jaarvergadering in april 2018 overleden de heren Harrie Weyers, Piet Smeets,
Sjef Erens, Horst Giesler, Chris Kölgen, Wiel Muyrers, Mien Erens en Jo Jongen.
5.Bezoekers studieruimte en website.
Uit het vrij constante aantal bezoeken aan het archief en een steeds stijgend aantal
bezoekers van de website bleek de niet afnemende belangstelling voor de Heemkunde in
Landgraaf. Het archief werd op de woensdagmiddag 1372 keer bezocht en op
zaterdagmiddag 1376 keer. Een totaal van 2748 bezoekers. 12 meer dan in 2016.
Bij overige activiteiten zoals Monumentendag, lezingen en filmavond wisten meer dan 500
mensen de Heemkundevereniging te vinden. De website kon zich verheugen op meer dan
80.000 bezoekers.
Aan de balie werd door medewerkers getracht om bezoekers zoveel en zo adequaat mogelijk
hulp te bieden bij hun zoektocht naar de geschiedenis van hun familie, hun woning enz.
6.Leden.
Begin januari 2017 was het ledenaantal 396. In de laatste maanden van het jaar steeg dit
aantal wederom boven de 400. Echter door het overlijden van enkele leden werd 2018
ingezet met 390 leden.
In 2017 waren mevrouw Janssen-Smeets en de heren Jan Joosten, Cor Gielen en Willi Pelz
vijfentwintig jaar lid van de Heemkundevereniging. De huldiging van de jubilarissen die dat op
prijs stelden, geschiedde op de verenigingsavond van 17 november.
7.Bestuursoverleg.
Evenals in de voorgaande jaren vond er overleg plaats in reguliere bestuursvergaderingen en
in vrije discussiebijeenkomsten. Steeds op zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Regulier, formeel bestuursoverleg was er op 14 januari, 4 maart, 22 april, 8 juli, 29 juli, 19
augustus, 14 oktober en 16 december.
Vrije discussiebijeenkomsten, oftewel informeel bestuursoverleg, waren er op 4 februari, 27
mei, 23 september en 18 november.
Elke maand was er ook een vergadering van de werkgroep Monumentendag. Deze
werkgroep bestond in 2017 uit de heren Kees Hessels, Jo Kobben, Harrie Mulders, Frans
Theunissen, Jo Schiffelers en Jo Odekerken.
Twee keer vond er tijdens het informeel overleg een gesprek plaats met Aryan Klein,
projectleider/directeur van het project Herbouw Slot Schaesberg, terwijl Jo Schiffelers en
Kees Hessels bestuurlijk contact hielden met de wethouder van Cultuur der gemeente
Landgraaf.
Jo Schiffelers en Sjef Drabbe onderhielden in het bestuursoverleg MFC-contacten met de
overige gebruikers van het Multi Functioneel Centrum. Jo Baur was afgevaardigde in het
gebruikersoverleg MFC.
8.De belangrijkste activiteiten in 2017.
Ook in 2017 kon het bestuur een veelvoud aan activiteiten plannen dankzij de grote groep
vrijwilligers die belangeloos hand- en spandiensten verrichtten. Afhankelijk van de
belangstelling van de meeste leden werden de volgende onderwerpen/activiteiten op de jaarplanning geplaatst:
lezingen o.a. over “Stolpersteine”, de familie Sogelee, “Via Belgica van Heerlen naar
Rimburg”, de mythe van de Bokkenrijders;
excursie naar Maastricht;
Monumentendag met als thema “Onze Grenzen”;
de verenigingsavond met de presentatie van het Jaarboek;
de filmavond met oude beelden uit Landgraaf.
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Vrijdag 20 januari: de vereniging mocht de orde van de “Sjeeter Grienlächer” in ontvangst
nemen. Deze onderscheiding van d’r Prinseroad Schaesberg ontving de
Heemkundevereniging omdat ze zich op bijzondere wijze cultureel dienstbaar gemaakt had
voor de gemeenschap.
Donderdag 16 februari: lezing over “Stolpersteine” in het Burgerhoes Landgraaf. Een lezing,
verzorgd door Sjef Born, May Quaedflieg en Martin van der Weerden.
Dinsdag 21 maart: lezing over “De familie Sogelee en andere Franstalige familienamen in
Limburg.
Donderdag 13 april: Algemene Ledenvergadering bedoeld als jaarvergadering. Ook nu weer
een goed bezochte bijeenkomst. Achtereenvolgens kwamen aan de orde het jaarverslag van
de secretaris, de financiële verantwoording door de penningmeester, het verslag van de
kascontrolecommissie en de bestuursverkiezing. Frans Theunissen en Jo Baur werden
herkozen. Jean Kölgen nam de plaats in van de enige weken eerder overleden vice-voorzitter
Hub Dortants.
Zondag 23 april: Euregionale geschiedenisdag in de abdij te Rolduc. De Heemkundevereniging was er met een informatiestand vertegenwoord.
Donderdag 18 mei: lezing over “De Via Belgica van Heerlen naar Rimburg”.
Zaterdag 10 juni: excursie naar Maastricht met een bezoek aan Fort St. Pieter en de gezellige
stad Maastricht.
Donderdag 31 augustus: excursie over de Buitenring voor belangstellende leden.
Zaterdag 9 september: Nationale Monumentendag 2017 werd in het parochiehuis gevierd
met de tentoonstelling “Grenzen in en om Landgraaf” en een boekenmarkt. De tentoonstelling
werd geopend door burgemeester Vlecken. Presentatie van het themaboek deel 12 in de
serie “Kijk op Landgraaf” geschiedde onder grote publieke belangstelling. Tentoonstelling en
archief konden zich tussen 11.00 en 17.00 uur verheugen op vele bezoekers.
Donderdag 19 oktober: lezing over “De mythe van de Bokkenrijders en de zoektocht naar een
Limburgse identiteit”.
Vrijdag 17 november: verenigingsavond en presentatie van het Jaarboek 2017 in het MFC
“An d’r Put”. Ook nu weer was het Jaarboek gevuld met verhalen van eigen leden. De moeite
waard om te lezen. Enkele jubilarissen werden gehuldigd vanwege hun 25-jarig
lidmaatschap.
Na een heerlijk warm en koud buffet konden de aanwezigen nog enkele uurtjes gezellig
samen zijn.
Donderdag 7 december: Filmavond met oude beelden uit Landgraaf. Deze drukbezochte
filmavond werd vooral naar het einde toe een lange zit. Bezoekers waren minder te spreken
over de keuze van een te lang durende film aan het eind van de avond.
9.Samenwerking met de gemeente Landgraaf.
In 2017 was er evenals voorgaande jaren overleg naar behoefte met de nieuwe wethouder,
dhr. Ramon Lucassen en zijn ambtenaren. Bij een eerste kennismaking bleek dat dhr.
Lucassen zeer veel interesse toonde in heemkunde en de activiteiten van de vereniging.
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Onderwerpen van gesprek waren onder andere Nationale Monumentendag en Slot
Schaesberg. Vertegenwoordigers vanuit het bestuur waren de heren Schiffelers en Hessels.
Als kenniscentrum en door actieve deelname is de Heemkundevereniging al vele jaren een
niet meer weg te denken partner voor:
Herbouw Slot Schaesberg;
Organisatie Monumentendag;
Historisch groen en landschapsontwikkeling;
Straatnaamgeving en gebiedsaanduiding;
Aanwijzing van monumenten inclusief bestemming;
Herstel van de Landgraaf;
Advisering bij archeologisch onderzoek;
Erfgoednota van de gemeente Landgraaf.
10.Samenwerking met andere instanties en verenigingen in en buiten Landgraaf.
De Landgraafse Heemkundevereniging heeft al enkele jaren medewerking verleend aan de
maatschappelijke stages van studenten en staat ook in de toekomst daarvoor open.
Op verzoek werden er lezingen over uiteenlopende onderwerpen verzorgd in onder andere
de bibliotheek te Landgraaf.
Er was overleg naar behoefte van het bestuur met dhr. Aryan Klein, directeur en projectleider
van “Herstel Slot Schaesberg”. Het hoeft geen betoog dat de Heemkundevereniging met haar
zeer uitgebreid archief en de aanwezige kennis voor dit project het kenniscentrum bij uitstek
is.
Van een aantal Landgraafse verenigingen worden de verenigingsarchieven beheerd. Ruimtegebrek maakt helaas uitbreiding van deze activiteit in de nabije toekomst maar mondjesmaat
mogelijk. Echter door vruchtbaar bestuurlijk overleg tussen de diverse partners van het Multi
Functioneel Centrum “An de Voeëgelsjtang” is er voor dit ruimtegebrek voorlopig een
oplossing gecreëerd door het beschikbaar stellen van een berging van de Muziekschool.
Onderzoek naar het verleden van Landgraafse verenigingen, het completeren van hun
archieven en hulpverlening bij het voorbereiden van publicaties blijft een voorname taak in de
Heemkundeactiviteiten.
Overleg, uitwisseling en/of samenwerking met o.a.:
-alle participanten in het Multi Functioneel Centrum “An de Voeëgelsjtang”;
-parochie Nieuwenhagerheide;
-het Rijksarchief Maastricht;
-de Heimatsverein Baesweiler, met name met de genealogische werkgroep;
-het gemeenteachief Landgraaf;
-Parkstad Heemkundeoverleg;
-de Stichting Kruisen en Kapellen:
-Fontes Rodenses Kerkrade o.a. door het beheren van een deel van haar collectie;
-afdeling Zuid-Limburg van de Nederlandse Genealogische Vereniging door het beheer van
de collectie die zich in de archieven van de Heemkundevereniging bevindt;
-als verkooppunt van de boeken van de opgeheven Hamersstichting;
-de Archeologische Werkgroep Landgraaf;
-Omroep Landgraaf;
-Stichting Bosbeheer Landgraaf;
-de regionale pers.
Commissie Naamgeving Openbare Ruimte.
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Het in 2017 overleden bestuurslid Hub Dortants had vele jaren zitting in deze commissie. Op
zijn onvervangbare kennis van het Landgraafse verleden werd in deze commissie vele keren
een beroep gedaan. Jo Schiffelers, tot dan als plaatsvervangend lid bij de advisering
betrokken, nam zijn taak over. Jo Kobben werd het nieuwe plaatsvervangend lid.
Via de gemeente Landgraaf liepen organisatie, agenda, data en tijdstippen van de
vergaderingen. Ook buiten de vergaderingen wordt op dit gebied de vereniging om advies
gevraagd.
Stichting Multi Functioneel Centrum (MFC) “An de Voeëgelsjtang”.
Participanten in deze stichting zijn de Vrije Academie ZOM, Muziek- & Dansschool SMK,
Heemkundevereniging Landgraaf, basisschool “Op Gen Hei”, Peuterspeelzaal “Ukkepuk”,
Parochiehuis “H.H. van Jezus” en de Buitenschoolse Kinderopvang “Humanitas”.
De bestuursvergaderingen van het Multi Functioneel Centrum werden namen de
Heemkundevereniging bijgewoond door de heren Jo Schiffelers en Sjef Drabbe. Beide heren
vertegenwoordigen de Heemkundevereniging met; één stem. Bovendien is dhr. Drabbe
onbezoldigd penningmeester van de Stichting.
In het gebruikersoverleg werd de Heemkundevereniging vertegenwoordigd door Jo Baur.
In dit overleg werden plannen gemaakt voor het organiseren van gemeenschappelijke
activiteiten om de onderlinge samenwerking te intensiveren.
Genealogische werkgroep Waubach.
De informele gespreksbijeenkomsten van deze werkgroep werden gehouden op elke eerste
zaterdag van de maand. Recente ontwikkelingen en publicaties op genealogisch gebied
waren onderwerpen van gesprek.
Cursus Paleografie.
Iedere derde dinsdag van de maand (m.u.v. juni/juli/augustus) werden belangstellende leden
wegwijs gemaakt in “de kriebels” van oude handschriften. Dat gebeurde onder de deskundige
leiding van dhr. Jan Spiertz en vanaf september onder leiding van May Quaedflieg.
Overleg Heemkundeverenigingen Parkstad.
Ook in 2017 bezocht de eigen Heemkundevereniging een aantal keren het overleg van de
Heemkundeverenigingen uit Parkstad.
In dit overleg werden voornamelijk ideeën uitgewisseld, recente ontwikkelingen op
archiefgebied besproken en gekeken naar mogelijke, gezamenlijke activiteiten. Een steeds
terugkerende activiteit is bijvoorbeeld de organisatie van een jaarlijkse Heemkundedag,
waarop, naast “het kijken in de keuken” van de organiserende vereniging, een gezamenlijk
thema besproken wordt. Plaats is er dan ook voor een eventuele lezing en/of excursie.
De bijeenkomsten werden gehouden in de studiezaal van onze Heemkundevereniging.
11.Vrijwilligers.
Slechts door de belangeloze inzet van een veertigtal vrijwilligers was het mogelijk om de vele,
geplande activiteiten doorgang te laten vinden. Medewerking werd verleend als bestuurslid,
bezorger van het Bulletin, als baliemedewerker, als medewerker in het archief. Bovendien
door het doen van onderzoek voor artikelen in het jaarboek en fotoboek in de verschillende
werkgroepen, of bij het verzamelen, inklapperen en digitaliseren van de enorme verzameling
bidprentjes, rouwbrieven en rouwadvertenties.
Vermeldenswaard zijn ook de inspanningen van de poetsploeg die elke laatste vrijdagmorgen
van de maand de archief- en studieruimte schoonmaakte.
Al die belangeloos verrichte werkzaamheden werden ook in 2017 beloond met een gezellig
etentje op de vrijwilligersavond van 7 oktober.
- 8/13 -

12.Publicaties.
In 2017 verschenen:
-het Jaarboek met bijdragen van eigen leden over uiteenlopende onderwerpen. De
presentatie
van dit Jaarboek was traditiegetrouw op de Verenigingsavond van 17 november.
-het themaboek op Monumentendag, zaterdag 9 september. Thema van het boek was “Onze
Grenzen (in en om Landgraaf”.).
-het verenigingsblad “Het Bulletin” dat elk kwartaal verscheen, in een nieuwe layout en op
dikker en kwalitatief beter papier. Het digitale Bulletin was bovendien in kleur.
13.Publiciteit.
In de regionale weekbladen werden regelmatig artikelen over lezingen en andere activiteiten
gepubliceerd, geschreven door Frans Theunissen en Jo Schiffelers. Via Landgraaf, de
Landgraaf Koerier, Kerkklok Nieuwenhagerheide/Lichtenberg en de digitale en papieren Uitagenda van de Limburger/Het Limburgs Dagblad publiceerden regelmatig hun
Heemkundeartikelen.
Diverse keren maakte Omroep Landgraaf opnames die enige tijd later op de lokale t.v.
uitgezonden werden.
De vaste P.R.-medewerkers waren Frans Theunissen en Jo Schiffelers. Stef Moonen
verzorgde de digitale Nieuwsbrief van de vereniging.
Ook werd bij de informatieverstrekking gebruik gemaakt van de sociale netwerken als
Facebook. Op de eigen Facebookpagina werden vrijwel dagelijks interessante items onder de
aandacht van mensen gebracht.
Jo Schiffelers actualiseerde, als webmaster, vrijwel wekelijks de website.
14.Bijzondere projecten.
Aan het onderhoud, de verbetering en de vergroting van de toegankelijkheid van het
Heemkunde-archief werd ook in 2017 veel tijd en energie besteed. De verdere digitalisering
van de talloze papieren documenten was een belangrijke taak voor vrijwilligers.
Voor nieuwe aanwinsten werd een plek gezocht.
De Heemkundevereniging Landgraaf diende ook in 2017 weer als kenniscentrum voor het
bouwproject “Slot Schaesberg”. Regelmatig was er overleg tussen de eigen bestuurders met
de gemeente Landgraaf en projectleider Aryan Klein. De interne werkgroep bestaande uit de
heren Jo Schiffelers, Kees Hessels, Harrie Mulders en Jo Kobben, speelde in dit traject een
actieve rol.
De heer Sjef Born was binnen de gemeente Landgraaf enorm actief in het project
“Stolpersteine”.
Jo Baur vertegenwoordigt de vereniging in het gebruikersoverleg van het MFC. In dit overleg
zijn alle bewoners van het centrum vertegenwoordigd. Door het organiseren van een
jaarlijkse gezamenlijke activiteit streven zij ernaar de onderlinge, goede verstandhouding te
optimaliseren. Kinderen van de Peuterspeelzaal, de basisschool en de naschoolse opvang
kregen de gelegenheid om “in de keuken” van de verschillende verenigingen te kijken.
15.Collectie.
Het aantal in het archief aanwezige documenten kan ruwweg geschat worden op 25.000.
Hoewel uitbreiding, actualisering en toegankelijk maken van de uitgebreide, eigen en unieke
collectie documenten een hoofdactiviteit van onze vereniging is, wordt zij hierin toch
enigszins afgeremd door een merkbaar tekort aan aan opbergruimte. Enig soelaas biedt
momenteel de door de muziekschool afgestane bergruimte.
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Aan de archieven van lokale historici als Karl Specker, Hein Goossens en Jacob Jongen zijn
in 2017 archiefstukken van de overleden leden, de heren Albert Verreck en Hub Dortants,
toegevoegd.
Met vrij grote regelmaat worden waardevolle documenten aan de Heemkundevereniging
afgestaan.
16.Tot besluit.
In 2017 bestond de Heemkundevereniging 35 jaar, opgericht in hetzelfde jaar dat de
gemeentelijk herindeling plaatsvond en die leidde tot de nieuwe gemeente Landgraaf. De
vereniging bleef in al die jaren zeer actief. Zij groeide en bloeide.
Financieel gezond en in ledenaantal een van de grootste in Landgraaf. Wederom werd even
de magische grens van 400 leden overschreden, maar deze toename werd echter door het
overlijden van enkele leden weer tenietgedaan. Per 1 januari 2018 bedraagt het aantal leden
390.
2748 mensen bezochten het archief en de studiezaal. Bij overige activiteiten gaven meer dan
500 personen acte de présence. Overige activiteiten waren o.a. lezingen, filmavond, excursie,
Monumentendag, jaarvergadering, vrijwilligersavond en verenigingsavond.
De facebookpagina had wekelijks een berichtenbereik van ruim 5000, terwijl de website meer
dan 80.000 keer werd bezocht.
Met enige voldoening kan ook het jaar 2017 weer door de vereniging afgesloten worden.
Vooruitkijkend naar 2018 zien wij wederom een gevarieerd en rijkelijk gevuld jaarprogramma,
dat hopelijk met de hulp van vele vrijwilligers invulling zal krijgen.
Alle activiteiten worden op tijd aangekondigd in de weekbladen en via een eigen Nieuwsflits.
Heemkundevereniging Landgraaf hoopt ook in 2018 heel veel belangstellenden te mogen
ontvangen.

Agendapunten 6, 7, 8, 9
De penningmeester zal tijdens de vergadering een korte presentatie geven.
Zie ook de website onder de knop ANBI waar de financiële stukken staan die voorgeschreven
zijn voor de ANBI-status.
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Korte toelichting op de activiteiten in 2018
Toelichting op activiteiten, planning en interne en externe taakverdeling in
werkgroepen/besturen
1

Alle lezingen beginnen om 19:30 uur en duren circa 2 uur inclusief pauze. Alle
activiteiten op tijd aankondigen in de weekbladen en via een Nieuwsflits. De toegang
tot lezing is gratis voor leden en niet-leden. Tenzij anders aangegeven, worden de
lezingen in de parochiezaal gehouden.

2

Communicatie in analoge en digitale pers en Facebook Frans Theunissen, vervanger
in voorkomend geval is Jo Schiffelers

3

Communicatie via Website Jo Schiffelers

4
5

Informele bestuursvergaderingen worden gehouden van 10.00 tot 12:00 uur
formele bestuursvergaderingen worden gehouden van 10:00 tot 12:30 uur

za 13-jan-2018
za 03-feb-2018
za 03-mrt-2018
za 21-apr-2018
za 26-mei-2018
za 07-jul-2018
za 28-jul-2018
za 25-aug-2018
za 22-sep-2018
za 13-okt-2018
za 10-nov-2018
za 08-dec-2018

bestuursvergadering
bestuursvergadering informeel
bestuursvergadering informeel
bestuursvergadering
bestuursvergadering informeel
bestuursvergadering
bestuursvergadering informeel
bestuursvergadering
bestuursvergadering informeel
bestuursvergadering
bestuursvergadering
bestuursvergadering

6

De cursussen paleografie worden in de eigen ruimte gegeven door May Quadflieg.
Coördinatie bij Stef Moonen. De cursusavond begint om 19:30 uur en duurt tot 21:00
uur. 3e dinsdag van de maand.

7

genealogie op de 1e zaterdag van de maand voor genealogen uit de vereniging. Dit
vervangt de werkgroep Waubach. Gekeken wordt naar de nieuwste ontwikkelingen,
nieuwe uitgaves etc. Bovendien uitwisselen van gegevens.

8

er is elke maand een vergadering ingepland van de interne werkgroep
monumentendag om 15:00 uur. Samenstelling Jo Schiffelers, Kees Hessels, Jo
Kobben, Harrie Mulders, Jo Odekerken Frans Theunissen

za 20-jan-2018
za 03-feb-2018
za 17-mrt-2018
za 14-apr-2018
za 12-mei-2018
za 16-jun-2018
za 14-jul-2018
za 11-aug-2018
za 20-okt-2018

werkgroep monumentendag
werkgroep monumentendag
werkgroep monumentendag
werkgroep monumentendag
werkgroep monumentendag
werkgroep monumentendag
werkgroep monumentendag
werkgroep monumentendag
werkgroep monumentendag
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za 24-nov-2018

werkgroep monumentendag

Thema 2018: Carnaval in Landgraaf
Thema 2019: De wederopbouw van Landgraaf na WO II
9

Twee keer per jaar zal tijdens het informeel overleg ook overleg plaatsvinden met de
projectleider/directeur van het project Herbouw Kasteel Schaesberg en twee keer met
Jo Schiffelers en Kees Hessels

10

Tenminste twee keer per jaar wordt een bestuurlijk overleg gehouden met de
wethouder die monumenten en cultuurhistorie in de portefeuille heeft. Jo Schiffelers
en Kees Hessels. Daarnaast werkt de vereniging mee aan en adviseert op vragen
vanuit de gemeente Landgraaf op het gebied van erfgoed en cultuurhistorie.

11

Jo Schiffelers heeft namens de vereniging zitting in de gemeentelijke commissie
Gebiedsnaamgeving. Jo Kobben is zijn vervanger.

12

Jo Kobben heeft namens de vereniging zitting in de gemeentelijke Technische
Commissie Groen voor monumenten, archeologie en cultuurhistorie. Jo Schiffelers is
zijn vervanger.

13

Jo Schiffelers en Sjef Drabbe zijn de vertegenwoordigers van de vereniging in het
bestuur van het MFC. Sjef Drabbe is tevens penningmeester van het bestuur van het
MFC

14

Sjef Drabbe is de vertegenwoordiger van de vereniging in het Parkstad overleg
Heemkundeverenigingen. Dit overleg wordt in het algemeen in de ruimte van onze
vereniging gehouden. Naast het overleg vindt er elk jaar een
uitwisseling/ontmoetingsdag plaats met de verenigingen in Parkstad, het Heuvelland
en LGOG

15

Voor de begeleidingscommissie Herbouw Slot Schaesberg zijn vanuit het bestuur
Kees Hessels en Jo Schiffelers voorzien.

16

Schoonmaken documentatiecentrum elke laatste vrijdag van de maand circa 09.30 tot
12.00 uur

17

beheer server en netwerk Sjef Drabbe en Stef Moonen

18

Aansturen vrijwilligers en planning Sjef Drabbe en Stef Moonen

19

Acquisitie collectie en beheer archieven Sjef Drabbe Stef Moonen

20

Digitaliseren collecties/boeken: Stef Moonen, Sjef Drabbe

21

Eindredacteur Jaarboek Harrie Mulders. Redactie wisselende samenstelling

22

Redactie Bulletin (verschijnt 4 keer per jaar): Harrie Mulders, Stef Moonen, Jo Kobben

23

Bijdragen in de Kerkklok, parochieblad van Nieuwenhagerheide en Lichtenberg: Jo
Schiffelers
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25

Bijzondere aandachtspunten: Werven nieuwe bestuursleden, ruimte en ruimtegebruik,

26

Lezingen Sjef Drabbe en Stef Moonen

27

Afspraken:
Er worden geen nieuwsbrieven van andere organisaties aan onze leden gestuurd
tenzij wij als vereniging direct betrokken zijn c.q. deelnemer aan de activiteit zijn.
Wanneer de activiteiten van anderen heemkunde gerelateerd zijn kan een link
gedeeld worden via Facebook
Aan verzoeken van derden organisaties buiten Landgraaf wordt niet meegewerkt. Zij
dienen zich te wenden tot de eigen lokale heemkundeverenigingen. Binnen Landgraaf
wordt in het algemeen meegewerkt mits het om zaken gaat waar wij expertise in
hebben en onze inleider ruimte heeft in zijn of haar agenda.
Persoonlijke gegevens van leden (inclusief e-mailadres, telefoonnummer of adres)
worden niet aan anderen verstrekt, tenzij het desbetreffende lid daar nadrukkelijk
toestemming voor heeft gegeven.
In de studiezaal is het reglement (huisregels) voor de studiezaal van toepassing

Lezingen
Elk jaar organiseert de vereniging een aantal lezingen en uitsluitend voor lezen een
dagexcursie.
Samenwerking met anderen
Met het wijkcentrum De Dormig en het Heereveld wordt overleg gepleegd voor het geven van
een lezing of fotopresentatie
In samenwerking met het project Herstel Slot Schaesberg en Via Linea Recta wordt gekeken
naar een gezamenlijke activiteit in het kader van archelogie.
Jo Schiffelers doet op verzoek namens de vereniging een korte toespraak over het verzet in
Schaesberg tijdens de dodenherdenking in Schaesberg
De vereniging zal meewerken aan het Zomerfestival Lauradorp op 1 juli 2018
Zie ook de gedetailleerde agenda op onze website en volg de berichtgeving op
Facebook.

Agendapunt 12
Het bestuur mag bestaan uit maximaal 11 leden. In 2018 zal het bestuur bestaan uit 8 leden.
Het bestuur is niet alleen op zoek naar een opvolger van Harrie Mulders maar ook nog naar
een versterking. Taken: o.a. eindredactie/coördinatie Jaarboek, technisch bestuurslid ICT,
educatie en vorming, 2e penningmeester en 2e secretaris en uiteraard een voorzitter.
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