Heemkundevereniging Landgraaf



An de Voeëgelsjtang 12
6373 BJ LANDGRAAF
Tel: 0031 (0) 45 532 28 20
E-mail : heemkundelandgraaf1982@gmail.com
Website : www.heemkundelandgraaf.nl
Sinds 1982

Openingstijden: woensdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur

______________________________________________________________________________________________________

Uitnodiging ledenvergadering 2017
Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de algemene ledenvergadering 2017 die gehouden zal
worden op donderdag 13 april 2017 om 19.30 uur in de parochiezaal bij ons verenigingscentrum
An de Voeëgelsjtang 12.
De op de vergadering betrekking hebbende stukken zijn vanaf 1 april 2017 als pdf te downloaden van de website www.heemkundelandgraaf.nl.
Bij binnenkomst van de zaal s.v.p. de presentielijst invullen en ondertekenen.
Agenda
1. Welkom door de voorzitter
2. Een moment voor onze in 2016 en 2017 overleden leden
3. Opening en vaststellen van de agenda
4. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 14 april 2016
5. Eventuele mededelingen van het bestuur
6. Vaststellen van het jaarverslag over 2016 met toelichting van de secretaris
7. Rekening en verantwoording over de inkomsten en uitgaven door de penningmeester over het jaar 2016
8. Verslag van de kascommissie met voorstel tot het verlenen van decharge aan het
bestuur
9. Toelichting op de begroting 2017 en het 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 2017
12. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn Jo Baur en Frans Theunissen. Het bestuur stelt voor om deze bestuursleden her te benoemen voor een periode van 3 jaar.
Het bestuur stelt voor in de vacature, die ontstaan is door het overlijden van Hub Dortants, op te vullen door het benoemen van Jean Kölgen als nieuw bestuurslid.
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Jean is 56 jaar en al vele jaren lid van onze vereniging. Daarvoor was hij al actief in de genealogische werkgroep Waubach. De afgelopen jaren heeft hij ook de kar getrokken bij de digitalisering van de bidprentjes. Ook heeft hij eerder al Hub geassisteerd bij het opschonen en
onderbrengen van archieven.
Het bestuur is nog steeds op zoek naar andere geschikte kandidaten (kennis en passen in het bestuursteam) en wil het bestuur uitbreiden tot het toegestane maximum
van 11 leden.
13. Rondvraag
14. Sluiting om 21.00 uur en daarna nakeuvelen onder het genot van koffie en iets lekkers.
Het bestuur.
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Bijlagen bij uitnodiging jaarvergadering.

De financiële stukken worden, zoals gebruikelijk, tijdens de vergadering door de penningmeester toegelicht. Daarna worden de stukken overeenkomstig de voorschriften
van de belastingdienst op de webpagina onder de knop ANBI geplaatst. Toelichtingen
kunnen altijd bij de penningmeester worden verkregen.
Het verslag van de kascommissie wordt tijdens de vergadering medegedeeld.

Verslag jaarvergadering 14 april 2016.
Aanwezige bestuursleden: Jo Schiffelers, Sjef Drabbe, Stef Moonen, Harrie Mulders, Kees
Hessels, Frans Theunissen, Jo Kobben, Jo Baur.
Afgemeld: Hub Dortants.
Aanwezige leden: Helmut Kaczmarek, M. Nederpel, Wiel Meertens, F. Konsten, Jan Bonten,
Leon Weerts, Yvonne Schmitz, Arthur Meijers, S. Vievermans, Gerda Schiffelers, H. Moerkerk, Ewald Haan, John Smeets, Jo Paffen, Piet Smeets, Peter Wetzels, Guido Verreck, J.
Haan,
Sjef Born, Ton Berendsen, Helga Kobben, May Offermans, Hens Hell, Ger Heinen.
Afgemeld: Ans Weyers-Tillmanns, Piet Wetzels, Ans Verreck, Catharina Scholtens, Peter
Siemensma, May Quaedflieg, Frank Hanssen, Wiel Heinrichs, Mariet Kuypers, Erwin Russel,
Piet Schmitz, Pierre Peters, Wiel Sijstermans, Thea Gielen, Jan Joosten, Jack Lussenburg,
Tiny Stormen-Vankan, Frans Schiffelers, Hub Trommel, Leo Nacken, Marjo Noël, Jan v.d.
Bolt.
Agendapunten:
1.Opening en welkom door de voorzitter. Hij attendeert de aanwezigen op het tekenen van de
presentielijst. Tevens deelt hij mede dat hij, bij herverkiezing, invulling zal geven aan zijn laatste periode als voorzitter. Hij sluit dan zijn vierde lustrum als voorzitter af. Het bestuur is niet
op zoek naar een manager met weinig gevoel bij de vereniging of voor geschiedenis als opvolger. Een luisterend oor is zeer belangrijk. Ook een bestuursuitbreiding zou zeer welkom
zijn.
Het momentele ledenaantal is 395. De gemiddelde leeftijd is iets gezakt. De vereniging is al
jarenlang vrij stabiel.
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers was ook 2015 weer een succesvol verenigingsjaar.
Dank hiervoor.
2.Een moment van stilte was er voor de in 2015 overleden leden Peter van Bezouwen, H.
Jongen, Ger Hanssen, Mia Erkens-Bloemen, Hein Rade, May Thomas, Käthe BeckersLennerts, Piet Bosman, Albert Janssen, Mia Ploemen-Van Schijndel.
3.De vergaderagenda wordt, zoals vermeld, vastgesteld.
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4.Bij het verslag van de jaarvergadering van 16 april 2015 zijn geen opmerkingen en wordt
als zodanig vastgesteld.
5.Bestuursmededelingen:
-25 juni is de excursie naar Hasselt. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
- leden van de Rabobank kunnen tijdens de Grote Clubactie 5 stemmen uitbrengen, waarvan
2 op één vereniging. Klanten mogen 3 stemmen uitbrengen.
6.Vaststellen van het jaarverslag 2015. Hierbij geeft de secretaris een beknopt overzicht van
de belangrijkste activiteiten in 2015. Hoogtepunten waren o.a. de jaarlijkse excursie, Monumentendag en de verenigingsavond.
Dit jaarverslag vergezelt elk jaar, mits goedgekeurd door de op de jaarvergadering aanwezige
leden, de subsidieaanvraag naar de gemeente toe.
Ook deze verslaglegging wordt, met dank aan de secretaris, in orde bevonden.
7.Rekening en verantwoording over de inkomsten en uitgaven 2015 door de penningmeester.
De opbrengsten bestaan voornamelijk uit de ledencontributies, de boekenverkoop, de
Gemeentesubsidie en gelden uit de Rabo-Clubactie. De gemaakte kosten kwamen overeen
met de begrotingspost. Evenals het jaar ervoor kon ook 2015 met een batig saldo afgesloten
worden.
De penningmeester deelt nog mede dat de Heemkundevereniging een waarderingssubsidie
ontvangt, voornamelijk gebaseerd op de huisvestingskosten. Ook het vele werk dat OCGL
voor de gemeente verricht is hierop van invloed.
De financiële jaarstukken zijn evenals de verslaglegging van de secretaris op de website te
raadplegen.
8.Verslag van de kascontrolecommissie.
De heren Ton Berendsen en Ewald Haan controleerden een stipt uitgevoerde en correcte financiële administratie. Het voorstel om de penningmeester over 2015 décharge te verlenen
wordt met applaus aangenomen.
9.Toelichting op de begroting 2016 die gebaseerd is op reële ramingen. Uitleg van de penningmeester bij de geraamde inkomsten en uitgaven 2016 in relatie tot 2015.
10.Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
Als opvolger van dhr. Ton Berendsen wordt dhr. Leon Weerts met applaus begroet. Dank en
waardering voor dhr. Berendsen.
11.Korte toelichting bij de activiteiten 2016 door de voorzitter:
-lezingen o.a op 25 mei (Willy Goertz over “Bergwerke im Wurmrevier”) en 20 oktober (Piet
Van Hees over “Lust, spot en zinnelijk genot”);
-28 juni: excursie naar Hasselt. Dagprogramma wordt nog bekend gemaakt;
-10 september: Monumentendag met boekpresentatie, tentoonstelling en boekenbeurs;
-Vrijwilligersavond op 1 oktober;
-18 november: ledenavond met presentatie Jaarboek;
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-25 november: presentatie fotoboek Landgraafse mijnen;
-Op 8 december wordt het jaar afgesloten met een filmavond.
Overige mededelingen.
-Het Bulletin verschijn op papier in iets andere vorm en digitaal. Ingezonden artikelen moeten
met bronvermelding.
-Lesprogramma’s voor de jeugd via het Charlemagneproject, verzorgd door Sjef Born.
-Het complete archief van Schutterij Wilhelmina wordt door de Heemkunde beheerd.
-Het vaandel van de Sängerbund wordt gerestaureerd.
-Van de muziekschool een opbergruimte in bruikleen gekregen.
-In het Stichtingsbestuur MFC het afhuren van de kantine (geheel of gedeeltelijk) door de
heemkundevereniging besproken.
-Overlijdensberichten worden gedigitaliseerd. Ook zijn er al meer dan 90.000 bidprentjes gescand.
-Samenwerking met LGOG en Baesweiler (uitwisseling van bestanden).
-Kasteel Schaesberg: bestuur bijgepraat door de directeur. Geologisch onderzoek nodig.
Bouw van een smidse. Tuinen krijgen vorm. Bezoekerscentrum ingericht.
Verdere opmerkingen uit de vergadering:
-Kast gemaakt van hout uit de oude kerk van Waubach. Kast moet terug. De heemkundevereniging wil geen museum zijn. Waar naartoe?
-Werkgroep Waubach is opgeheven. Komt wel nog maandelijks bij elkaar.
-Jan Bonten: Schutterij Wilhelmina opgeheven wegens gebrek aan leden. Liquidatiecommissie (Sjef Jongschaap, Jan Bonten) heeft archief en materiaal ondergebracht bij de Heemkundevereniging. Waarvoor dank. Kunstenaar Lou Thissen vervaardigt voor de nog resterende
financiën als herinnering een kunstwerk. 27 mei onthulling bij café “De Rotonde”.
12.Bestuursverkiezing.
De aftredende bestuursleden Kees Hessels, Jo Kobben en Jo Schiffelers worden met applaus herkozen. Voor Jo Schiffelers wordt het de laatste termijn als voorzitter. Een nieuwe
voorzitter dient weliswaar manager te zijn, maar met kennis van zaken en hart voor de vereniging.
13.Rondvraag.
Uit de vergadering komt de vraag hoe om te gaan met herbestemming van kerkgebouwen.
De Heemkundevereniging kan daarin alleen adviseren en meedenken als een kerkbestuur
daarom vraagt. Kunstwerken moeten in de kerk blijven.
14.Dankwoord van de voorzitter en sluiting. Nakeuvelen onder het genot van een kop koffie.
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Jaarverslag 2016.
1.Bestuurssamenstelling: Voorzitter: Jo Schiffelers, vicevoorzitter: Hub Dortants, secretaris:
Jo Baur, penningmeester: Sjef Drabbe. Leden Stef Moonen, Frans Theunissen, Harrie Mulders, Kees Hessels, Jo Kobben.
2.Vrijwilligers 2016.
Frequente hulp kreeg het bestuur bij de talloze activiteiten van de Heemkundevereniging van
Jos Beckers, Sjef Born, Frans Eekhout, Joep Geuskens, Thea Gielen-Mevissen, Kitty Gybels,
Nicole Jongen, Marcel Klasens, Wiel Langius, Jean Kölgen, John Maassen, Martin van Loo,
Annie Nederpel, Jo Nieswand, Jo Odekerken, Marjo Noël-Breibach, May Offermans, Ans Offermans, Jo Paffen, Pierre Peters, Henk Postma, Jürgen Reinheckel, Harrie Reinaerts, Gerda
Schiffelers, Jan Spiertz, Gertie Thomas, Leon Weerts, Walter Warcybok, Piet Wetzels, Ans
Weyers-Tillmans en Philip Willems.
3.Interne werkgroepen.
Monumentendag: Jo Schiffelers, Harrie Mulders, Hub Dortants, Kees Hessels, Jo Kobben,
Frans Theunissen, Jo Odekerken, Sjef Born.
Slot Schaesberg: Harrie Mulders, Jo Schiffelers, Kees Hessels, Hub Dortants, Jo Kobben.
Archief vereniging/secretariaat: Hub Dortants, Jo Schiffelers, Jean Kölgen, Jo Baur.
Intern computernetwerk: Stef Moonen, Sjef Drabbe.
Redactie jaarboek: Harrie Mulders (coördinatie), Frans en Lieke Boumans. Jaarlijks wisselende auteurs.
Commissie Bulletin: Harrie Mulders, Stef Moonen, Jo Kobben, Sjef Born.
Archiefbeheer en –inrichting, beveiliging bestanden: Stef Moonen, Jo Kobben, Hub Dortants,
Sjef Drabbe.
4.Overleden leden.
Geen overleden leden in 2016.
5.Bezoekers studieruimte en website.
Uit de voortdurend stijgende bezoekersaantallen en raadplegingen van de website bleek de
toenemende belangstelling voor onze Heemkundevereniging. Het aantal bezoekers van de
studieruimte was meer dan 3.000. De studiezaal werd bezocht door 2.732 bezoekers. Bij overige activiteiten wisten 536 mensen de Heemkundevereniging Landgraaf (HKVL) te vinden.
Een totaal van 3.268. De website trok meer dan 75.000 bezoekers. Het wekelijkse berichtenbereik van de facebookpagina bedroeg circa 5.000.
Onze baliemedewerkers boden hulp aan bezoekende leden, verenigingen, stamboomonderzoekers, , mensen op zoek naar de geschiedenis van hun woning, scholen en studenten. Ook
kwamen regelmatig leden en niet-leden bidprentjes, foto’s, boeken of andere dingen die het
bewaren waard zijn aan de vereniging overdragen. Tevens werden weer enkele verenigingsarchieven overgedragen.
6.Leden.
Op 31 december 2015 bedroeg het aantal contributie betalende leden 392. Aan het eind van
kalenderjaar 2016 was dat aantal gestegen tot 401. Echter begin januari 2017 beëindigden
zes personen hun lidmaatschap en meldde één nieuw lid zich aan. Begin januari 2017 was
het aantal leden derhalve gekomen op 396.
7.Bestuursoverleg.
Ook in 2016 was er bestuursoverleg in reguliere bestuursvergaderingen en in vrije discussiebijeenkomsten. Steeds op zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 12.30 uur.
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Regulier bestuursoverleg was er op 9 januari, 5 maart, 23 april, 2 juli, 27 augustus, 15 oktober, 19 november en 17 december.
De vrije discussiebijeenkomsten, oftewel informeel bestuursoverleg, vonden plaats op 6 februari, 28 mei, 30 juli, 24 september en 19 november.
Aparte overlegmomenten waren er voor de werkgroepen genealogie, paleografie en
Monumentendag.
Onderwerpen als het Slot Schaesberg, lezingen, netwerkverbeteringen en bestuurs- en gebruikersoverleg Multi Functioneel Centrum stonden regelmatig op de agenda.
8.Activiteiten.
Voorwaarde voor de vele activiteiten die ook weer in 2016 plaats vonden was de grote groep
van vrijwillige medewerkers. Er werd onder andere gekozen, afhankelijk van de behoeftes en
de belangstelling, voor de volgende onderwerpen/activiteiten:
- Lezingen over o.a. ‘Aachener Schöffen”, “Die Bergwerke im Wurmrevier” en “Van lust,
spot en zinnelijk genot”;
Excursie naar Hasselt;
- Monumentendag met als thema “Boerderijen”;
- Verenigingsavond met presentatie van het Jaarboek;
- De presentatie van het fotoboek over de twee Landgraafse mijnen;
- De filmavond met oude beelden uit Landgraaf.
Donderdag 25 februari: lezing door dhr. Lou Heynens over “Aachener Schöffen” en hun bezittingen in en om Heerlen. Over de opmerkelijke band tussen het “Land van Herle” en de
vrije rijksstad Aken.
Donderdag 24 maart: lezing over “Slot Schaesberg” door archeologe Hilde Vanneste.
Donderdag 14 april: Algemene Ledenvergadering, die redelijk goed bezocht werd. Op de
agenda stonden o.a. het jaarverslag van de secretaris, de financiële verantwoording door de
penningmeester, het verslag van de kascontrolecommissie en de bestuursverkiezing. Jo
Schiffelers, Jo Kobben en Kees Hessels werden voor een nieuwe periode van drie jaar herkozen. De voorzitter hield een vurig pleidooi voor uitbreiding van het bestuur. Een vereniging
van bijna 400 leden heeft behoefte aan een groter aantal bestuursleden, zodat zij kan blijven
beschikken over een constante bezetting der bestuursfuncties.
Donderdag 26 mei: lezing door Willy Goertz over “Die Bergwerke im Wurmrevier”.
Zaterdag 25 juni: de jaarlijks terugkerende excursie bracht een vijftigkoppig gezelschap dit
keer naar het Belgische Hasselt, een mooie en gezellige stad in Belgisch Limburg. Onder leiding van een gids bezocht ons reisgezelschap de bezienswaardigheden van deze stad.
Zaterdag 10 september: Monumentendag 2016 met als thema “De ontwikkeling van de
landbouw in Landgraaf door de eeuwen heen.”
De studieruimte, de boekenmarkt in de kantine en de tentoonstelling in de Parochiezaal werden drukbezocht. Wethouder Ton Ancion ontving uit handen van voorzitter Jo Schiffelers het
eerste exemplaar van het themaboek.
Donderdag 20 oktober: om 19.30 uur startte dhr. Piet van Hees zijn lezing met de titel “Van
lust, spot en zinnelijk genot”.
Vrijdag 18 november: verenigingsavond in het MFC “An d’r Put”. Gezellig samenzijn met
een optreden van het Landgraafs Seniorenorkest en onze eigen rasartiest, dhr. May
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Quaedflieg. Presentatie van het Jaarboek, dat gevuld was met een aantal artikelen van eigen
Heemkun- deleden.
De heren Wynand Ploemen en Jan Spiertz werden tot erelid benoemd. Ook waren er een
aantal zilveren jubilarissen, t.w. mevr. Videler-Jongen en de heren Trijbels, L’Ortye, Hoessen
en Wetzels.
Na een heerlijk koud en warm buffet, waarmee de inwendige mens versterkt werd, konden de
aanwezigen nog enkele uurtjes gezellig samenzijn.
Vrijdag 25 november: Presentatie van het fotoboek over de twee Landgraafse mijnen, de
Oranje Nassaumijn II en de Staatsmijn Wilhelmina. Dit boek werd samengesteld door de heren Jo Odekerken en Joep Jung.
Donderdag 8 december: Filmavond met oude beelden uit Landgraaf. Deze filmavond kon
zich, zoals in voorgaande jaren, wederom op een grote belangstelling verheugen.
9.Samenwerking met de gemeente Landgraaf.
Evenals in eerdere jaren was er ook in 2016 naar behoefte overleg met wethouder Ancion en
de betrokken ambtenaren. Dit overleg ging o.a. over Monumentendag en Slot Schaesberg.
De Heemkundevereniging werd in dit overleg vertegenwoordigd door de voorzitter en Kees
Hessels.
In de functie van kenniscentrum of door actieve deelname is de Heemkundevereniging al vele
jaren overlegpartner voor:
- Herbouw Slot Schaesberg;
- Straatnaamgeving en gebiedsaanduiding;
- Aanwijzing van monumenten inclusief bestemming;
- Erfgoednota van de gemeente Landgraaf;
- Advisering bij archeologisch onderzoek;
- Herstel van de Landgraaf;
- Historisch groen en landschapsontwikkeling;
- Organisatie Monumentendag.
10.Samenwerking met andere instanties en verenigingen in en buiten Landgraaf.
HKVL heeft al verschillende keren medewerking verleend aan de maatschappelijke stages
van studenten en blijft ook in de toekomst gelegenheid hiertoe geven.
Leden van de Heemkundevereniging verzorgden enkele lezingen in onder andere de bibliotheek in Nieuwenhagen
Er was bovendien overleg van het bestuur met dhr. Aryan Klein, directeur van het project
“Herstel Slot Schaesberg”. Voor dit project is Heemkundevereniging Landgraaf het kenniscentrum bij uitstek
Van een aantal Landgraafse verenigingen worden de verenigingsarchieven beheerd. Helaas
is vanwege ruimtegebrek uitbreiding van deze activiteit maar mondjesmaat mogelijk. Gelukkig
kreeg, na bestuurlijk overleg van het MFC, de Heemkundevereniging de beschikking over iets
meer opbergruimte in de gang 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.
Samenwerking, uitwisseling en/of overleg met o.a.:
-alle participanten in het Multi Functioneel Centrum “An de Voeëgelsjtang”;
-de Heimatsverein Baesweiler, met name met de genealogische werkgroep;
-het Rijksarchief Maastricht;
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-het gemeentearchief Landgraaf;
-Parochie Nieuwenhagerheide;
-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;
-de opgeheven Hamersstichting als verkooppunt van haar boeken;
-de Archeologische Werkgroep Landgraaf;
-Stichting Bosbeheer Landgraaf;
-Omroep Landgraaf;
-Stichting Slot Schaesberg;
-de regionale pers.
Commissie Naamgeving Openbare Ruimte.
Evenals voorgaande jaren had ons bestuurslid dhr. Hub Dortants ook in 2016 zitting in deze
commissie. Jo Schiffelers werd ook als plaatsvervangend lid bij de advisering betrokken. Via
de gemeente Landgraaf liepen de organisatie, agenda, data en tijdstippen van de vergaderingen. Ook buiten de vergadering om wordt op dit gebied de vereniging voor advies en onderzoek 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” en Parochiehuis “H.H. van Jezus”.
Na het faillissement van Buitenschoolse opvang “De Tovertuin” werd deze, vanaf juli 2014
opengevallen plaats ingenomen door Kinderopvang Humanitas tot eind 2015. Vanaf 2016
wordt de ruimte van de BSO gebruikt door basisschool “Op Gen Hei”.
De bestuursvergaderingen van het Multi Functioneel Centrum werden bijgewoond door de
heren Jo Schiffelers en Sjef Drabbe. Beide heren vertegenwoordigen de vereniging met één
stem. Bovendien is dhr. Drabbe vrijwillig en onbezoldigd penningmeester van de Stichting.
In het gebruikersoverleg werd de Heemkundevereniging vertegenwoordigd door Jo Baur.
Het ruimtegebrek van de Heemkundevereniging kon voor een klein gedeelte opgelost worden
doordat de Muziekschool één van haar opslagruimtes beschikbaar stelde. In deze ruimte zijn
nieuwe rekken geplaatst en worden verenigingsarchieven en materialen die niet direct in de
studiezaal nodig zijn, opgeslagen. Het gebrek aan ruimte zal de Heemkunde in de nabije toekomst, in haar “expansiedrift” parten blijven spelen.
Genealogische werkgroep Waubach.
De informele gespreksbijeenkomsten van de groep werden gehouden op elke eerste zaterdag van de maand. Recente publicaties en ontwikkelingen op genealogisch gebied waren
meestal onderwerpen van gesprek.
Cursus Paleografie.
Onder de bezielende leiding van dhr. Jan Spiertz werd deze cursus ook in 2016 weer gegeven.
Coördinator was dhr. Stef Moonen.
Overleg Heemkundeverenigingen in Parkstadverband.
In 2016 nam onze Heemkundevereniging een aantal malen deel aan het overleg van de
Heemkundeverenigingen uit Parkstad. Het overleg bestond voornamelijk uit het uitwisselen
van ideeën, het kijken naar gezamenlijke activiteiten en het bespreken van recente ontwikke- 9/19 -

lingen op archiefgebied. Alle bijeenkomsten werden gehouden in de studiezaal van de
Heemkundevereniging.
Eens steeds terugkerende activiteit is 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.
11.Vrijwilligers.
De vele activiteiten van de Heemkundevereniging kunnen slechts doorgang vinden door de
belangeloze inzet van een veertigtal vrijwilligers. Hun medewerking als bestuurslid, bezorger
van het Bulletin, als baliemedewerker, als medewerker in het archief, bij het verzamelen, inklapperen en digitaliseren van de enorme verzameling bidprentjes, rouwbrieven en rouwadvertenties, het doen van onderzoek voor de jaarboeken en fotoboeken en in de verschillende
werkgroepen is onontbeerlijk.
Ook het werk van de poetsploeg, die elke laatste vrijdagmorgen van de maand de archief- en
studieruimte een schoonmaakbeurt geeft, mag niet onvermeld blijven.
Al de belangeloos verrichte werkzaamheden werden ook in 2016 beloond met een gezellige
vrijwilligersavond op zaterdag 1 oktober.
12.Publicaties.
In 2016 verschenen:
-het Jaarboek 2016 met bijdragen van eigen leden over uiteenlopende onderwerpen;
-het themaboek over de ontwikkeling van de landbouw in Landgraaf en omgeving;
-het fotoboek over de Schaesbergse mijnen ON II en staatsmijn Wilhelmina.
-het verenigingsblad “Het Bulletin” dat elk kwartaal verscheen in een geheel nieuwe layout
van de kaft en gedrukt op dikker en kwalitatief beter papier. Het digitale Bulletin kon bovendien in kleur ontvangen worden.
13.Publiciteit.
In de regionale weekbladen schreef bestuurslid Frans Theunissen regelmatig over lezingen
en overige activiteiten.
Gepubliceerde artikelen over de Heemkundeactiviteiten waren o.a. aan te treffen in Gezien/
1Landgraaf, Landgraaf Koerier, Kerkklok Nieuwenhagerheide/Lichtenberg alsook op de
Tekstkrant van Omroep Landgraaf. Verder op de websites van Gezien.nl en de digitale en
papieren Uit-agenda van dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad.
Diverse keren maakte Omroep Landgraaf opnamen, die kort daarna op t.v. bekeken konden
worden.
Vaste P.R.-medewerkers waren Frans Theunissen en Jo Schiffelers, terwijl Stef Moonen als
vanouds de digitale Nieuwsbrief van de vereniging verzorgde.
Webmaster Jo Schiffelers actualiseerde wekelijks de website. Bij de informatieverstrekking
werd bovendien gebruik gemaakt van sociale netwerken als Facebook. Op de eigen Facebookpagina werden vrijwel dagelijks items onder de aandacht van mensen gebracht.
14.Bijzondere projecten.
Veel tijd en energie werd ook in 2016 weer besteed aan het vergroten van de toegankelijkheid van het Heemkunde-archief. Digitalisering van de talloze documenten uit het eigen archief, maar ook nieuwe aanwinsten, was een hot item.
HKVL diende ook in 2016 weer als kenniscentrum voor het herbouwproject “Slot Schaesberg”. Regelmatig schoven bestuursleden aan bij het overleg met de gemeente Landgraaf en
projectleider dhr. Aryan Klein. De interne werkgroep, bestaande uit de heren Jo Schiffelers,
Kees Hessels, Harrie Mulders en Hub Dortants speelde en actieve rol in dit overlegtraject.
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Jo Schiffelers hield een lezing in de bibliotheek in Schaesberg.
Sjef Born was en is namens de vereniging enorm actief met het project voor het plaatsen van
Stolpersteine binnen de gemeente Landgraaf.
Een aantal (bestuurs)leden gaat zich verdiepen in de opmaak van boeken met professionele
software. Zij zullen daartoe in de loop van 2017 deelnemen aan een eveneens professionele
cursus.
Jo kobben en Frans Theunissen doen onderzoek naar de “handel en wandel” binnen het gebied van Landgraaf. Wij noemen dit ook wel het opstellen van een “ECO-archief”.
Een aantal vrijwilligers is bezig met het digitaliseren van de in bezit zijnde rouwbrieven en
rouwadvertenties. Een aantal van meer dan 60.000.
De collectie bidprentjes heeft het magische aantal van 100.000 overschreden en stijgt nog
wekelijks met circa 600 prentjes.
15.Collectie.
Uitbreiding en actualisering van de eigen, uitgebreide en unieke collectie documenten was
vanzelfsprekend. Het aantal in het archief aanwezige documenten en boekwerken nadert
zeer snel de 25.000.
Naast o.a. de archieven van lokale historici als Karl Specker, Hein Goossens en Jacob Jongen, die geheel of gedeeltelijk in de Heemkundebibliotheek zijn ondergebracht, worden archieven van Landgraafse verenigingen met regelmaat aan de Heemkunde afgestaan.
Uitbreiding van de collectie zal echter afgeremd worden door een steeds nijpender wordende
ruimtegebrek. De door de muziekschool afgestane bergruimte kan voor de korte termijn enig
soelaas bieden.
16.Tot besluit.
Ook het verenigingsjaar 2016 kan met tevredenheid afgesloten worden. De Heemkunde- vereniging groeit en bloeit. Het is een financieel gezonde en in ledenaantal, grote Landgraafse
vereniging, die bovendien gedragen wordt door de inzet van vele vrijwilligers.
Nationale en internationale contacten hebben haar een grote bekendheid gegeven.
In 2016 bedroeg het aantal bezoekers van het archief en de studiezaal 2.732. Bij overige activiteiten gaven 536 personen acte de présence. In totaal 3.268 gasten.
De overige activiteiten waren o.a. lezingen, filmavond, excursie, Monumentendag, jaarvergadering, vrijwilligersavond en verenigingsavond.
De website trok ruim 75.000 bezoekers. De Facebookpagina had een wekelijks berichtenbereik van ruim 5000.
Heel even bereikte het ledenbestand een aantal van 401, maar door enkele opzeggingen van
het lidmaatschap was het aantal leden aan het einde van het kalenderjaar 396.
Het jaarprogramma 2017 is weer rijkelijk gevuld. De Heemkundevereniging is klaar voor de
ontvangst van vele nieuwsgierige en belangstellende bezoekers
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Jaarplanning 2017

Januari

Februari

Maart

zo

1

ma

2

di

3

wo

4

do

5

2

2

vr

6

3

3

za

7

Studiezaal open, bestuursvergadering 10.00
tot 12.30 u, genealogie
13.30 u

4

zo

8

Einde kerstvakantie

ma

Nieuwjaarsdag

Studiezaal open

1

Studiezaal open

1

Studiezaal open

4

Studiezaal open. Bestuursvergadering 10.00 12.30. Genealogie 13.30

5

5

Einde vakantie

9

6

6

di

10

7

7

Uitwisseling binnen MFC

wo

11

8

Studiezaal open

do

12

9

9

vr

13

10

10

za

14

zo

15

12

12

ma

16

13

13

di

17

Paleografie

14

14

wo

18

Studiezaal open.

15

Studiezaal open

15

do

19

16

Lezing 19.30 u

16

vr

20

17

za

21

zo

22

19

19

ma

23

20

20

di

24

21

Paleografie

21

Paleografie

wo

25

22

Studiezaal open

22

Studiezaal open

do

26

23

Lezing 19.30 u

vr

27

Schoonmaken ruimte

24

Schoonmaken ruimte

24

za

28

Studiezaal open.

25

Studiezaal open

25

Studiezaal open

zo

29

26

Carnaval

26

Begin zomertijd.

ma

30

27

Carnavalsvakantie

27

di

31

28

Studiezaal open

Studiezaal open

Studiezaal open 15.00
werkgroep monumentendag

Studiezaal open

8

11

18

Studiezaal open. Informeel bestuur van 10.00
tot 12.00 u. Genealogie
13.30 u

Studiezaal open

Studiezaal open

11

Studiezaal open.

Studiezaal open

17
Studiezaal open werkgroep monumentendag
15.00 u

23

18

Studiezaal open. Werkgroep monumentendag
15.00 u

28

wo

29
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Studiezaal open

do

30

vr

31

April

Mei

Schoonmaken ruimte

Juni

ma

1

di

2

wo

3

Studiezaal open.

do

4

Dodenherdenking

1

vr

5

Bevrijdingsdag

2

6

Studiezaal open. Genealogie 13.30

3

Studiezaal open. Genealogie 13.30

za

1

zo

2

7

4

1e pinksterdag

ma

3

8

5

2e pinksterdag

di

4

9

6

wo

5

do

6

11

8

vr

7

12

9

za

8

zo

9

14

11

ma

10

15

12

di

11

16

Paleografie

13

wo

12

Studiezaal open

17

Studiezaal open

14

do

13

Ledenvergadering
19.30 uur

18

Lezing 19.30 u

15

vr

14

za

15

Studiezaal open

20

zo

16

Pasen

21

18

ma

17

Pasen

22

19

di

18

Paleografie

23

20

Paleografie

wo

19

Studiezaal open

24

Studiezaal open.

21

Studiezaal open

do

20

25

Hemelvaartsdag

22

vr

21

26

Schoonmaken ruimte

23

za

22

27

Studiezaal open informeel bestuur 10.00 tot
12.00 u

24

Studiezaal open genealogie 13.30 u

Studiezaal open

Studiezaal open.
Werkgroep monumentendag 15.00. Deelname open dag burgerhoes gemeente Landgraaf

10

13

Studiezaal open

Studiezaal open werkgroep monumentendag
15.00 u

19

Studiezaal open bestuursvergadering
10.00 tot 12.30

7

10

Studiezaal open

Excursie naar Maastricht

Studiezaal open

16
Studiezaal open

- 13/19 -

17

Studiezaal open. Werkgroep
monumentendag 15.00

Studiezaal open

zo

23

28

25

ma

24

29

26

di

25

30

27

wo

26

Studiezaal open.

do

27

Koningsdag

29

vr

28

Schoonmaken ruimte.

30

za

29

Studiezaal open

zo

30

Einde meivakantie

Deelname aan regionale heemkundedag Rolduc. Meivakantie

31

Studiezaal open

28

Studiezaal open
Schoonmaken ruimte

ma
di

Juli

Augustus

September

ma
di

1

wo

2

do

3

vr

4

1

za

1

zo

2

6

3

ma

3

7

4

di

4

wo

5

do

6

10

7

vr

7

11

8

za

8

zo

9

13

10

ma

10

14

11

di

11

15

12

wo

12

do

13

17

14

vr

14

18

15

za

15

Studiezaal open. Werkgroep monumentendag
15.00

19

zo

16

Zomervakanties

20

17

ma

17

21

18

di

18

22

19

Studiezaal open

5

Studiezaal open

Studiezaal open

8
Studiezaal open

Bestuursvergadering.
10.00-1030. Studiezaal
open

Studiezaal open

9

12

16

2

Studiezaal open. Genealogie 13.30

5
Studiezaal open

Studiezaal open
werkgroep monumentendag 15.00

Studiezaal open

Studiezaal open
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6

9

13

16

Studiezaal open

Studiezaal open. Monumentendag 2017

Studiezaal open

Studiezaal open.

Paleografie

wo

19

23

do

20

24

21

vr

21

25

22

za

22

26

Bestuursvergadering 10.00 tot 12.30
uur studiezaal open.

23

zo

23

27

Einde zomervakantie

24

ma

24

28

25

di

25

29

26

wo

26

do

27

vr

28

Schoonmaken ruimte

29

Schoonmaken ruimte

za

29

Studiezaal open informeel bestuur 10.00 tot
12.00 u

30

Studiezaal open

zo

30

ma

31

Studiezaal open

30

Studiezaal open

20

Studiezaal open

27

Studiezaal open.

31

Studiezaal open.

Informeel bestuur 10.00 tot
12.00 u studiezaal open

Studiezaal open

28

di

Oktober

November

December

ma
di
wo

1

do

2

vr

3

za

4

Studiezaal open
1
Studiezaal open. Genealogie 13.30

2

Studiezaal open. Genealogie
13.30 uur

zo

1

5

3

ma

2

6

4

di

3

7

5

wo

4

6

Studiezaal open.

do

5

9

7

Filmavond met oude beelden
uit Landgraaf 19.30 u

vr

6

10

8

za

7

zo

8

12

10

ma

9

13

11

di

10

14

12

wo

11

Studiezaal open

Studiezaal open.
Genealogie 13.30 u.
Etentje voor de vaste vrijwilligers 18.00
u

Studiezaal open

8

11

15

Studiezaal open

Studiezaal open

Studiezaal open
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9

13

Studiezaal open

Studiezaal open

do

12

16

vr

13

17

Verenigingsavond. Presentatie Jaarboek 2017
in An d'r Put

15

za

14

Bestuursvergadering 10.00 tot 12.30
uur studiezaal open

18

Bestuursvergadering informeel 10.00 tot 12.30
studiezaal open

16

zo

15

Herfstvakantie

19

17

ma

16

20

18

di

17

Paleografie

21

Paleografie

19

Paleografie

wo

18

Studiezaal open

22

Studiezaal open

20

Studiezaal open

do

19

Lezing 19.30 u

23

vr

20

za

21

zo

22

26

24

ma

23

27

25

Eerste kerstdag

di

24

28

26

Tweede kerstdag

wo

25

Studiezaal gesloten

do

26

vr

27

za

Studiezaal open
werkgroep monumentendag 15.00 u

Studiezaal open

14

Bestuursvergadering 10.00
tot 12.30 studiezaal open

21

24

Schoonmaken ruimte.

22

25

Studiezaal open. Werkgroep monumentendag
15.00

23

29

Studiezaal open

27

30

Eventuele presentatie
fotoboek

28

Studiezaal gesloten

29

Schoonmaken ruimte

28

Schoonmaken ruimte
Studiezaal open.

30

Studiezaal gesloten

zo

29

Begin wintertijd

31

ma

30

di

31

ACTIVITEITEN 2017
Donderdag 16 feb. 19:30 uur.
Lezing: Limburg, een eigenaardig kind in de Nederlandse familie.
DINSDAG 21 mrt. 20:00 uur.
Lezing: “De familie Sogelee en andere Franstalige familienamen in Limburg”.
Donderdag 13 april 19:30 uur.
Ledenvergadering
Donderdag 18 mei 19:30 uur.
Lezing: Frühes Mittelalter in Ubach-Palenberg
Zaterdag 10 juni 9:00 uur.
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Excursie naar Maastricht (studiezaal gesloten).
Zaterdag 9 sept. 11:00 uur.
Monumentendag & boekenmarkt
Donderdag 19 okt. 19:30 uur.
Lezing: De mythe van de Bokkenrijders en de zoektocht naar een Limburgse identiteit.
Vrijdag 17 nov. 19:30 uur.
Verenigingsavond & presentatie Jaarboek in An d'r Put
Donderdag 7 dec. 19:30 uur.
Filmavond met oude beelden uit Landgraaf
Elke 3e dinsdag v.d. maand (m.u.v. juli en augustus).
Cursus Paleografie (= lezen van oude geschriften):
Aanvang: 19:30 tot circa 20:30 uur.
Kosten bedragen € 0.50 per les (alléén toegankelijk voor leden). Aanmelden via e-mail:
heemkundelandgraaf1982@gmail.com

Toelichting op activiteiten, planning en externe werkgroepen/besturen
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.
Communicatie in analoge en digitale pers en Facebook Frans Theunissen
Communicatie via Website Jo Schiffelers
De lezingen worden in de parochiezaal gehouden tenzij anders is aangegeven
Informele bestuursvergaderingen worden gehouden van 10.00 tot 12.00 uur
Formele bestuursvergaderingen worden gehouden van 10.00 tot 12.30 uur
De cursussen paleografie worden in de eigen ruimte gegeven door Jan Spierts. Coördinatie
bij Stef Moonen. De cursusavond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. 3e dinsdag
van de maand
Genealogie op de 1e zaterdag van de maand voor genealogen uit de vereniging. Dit vervangt de werkgroep Waubach. Aansturing Hub Dortants of Jo Schiffelers
Er is elke maand een vergadering ingepland van de interne werkgroep monumentendag om
15.00 uur. Samenstelling Hub Dortants, Kees Hessels, Jo Kobben, Harrie Mulders, Jo Odekerken, (Frans Theunissen pr), Jo Schiffelers
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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
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
Hub Dortants heeft namens de vereniging zitting in de gemeentelijke commissie Gebiedsnaamgeving. Jo Schiffelers is zijn vervanger.
Jo Kobben heeft namens de vereniging zitting in de gemeentelijke Technische Commissie
Groen voor monumenten, archeologie en cultuurhistorie. Jo Schiffelers is zijn vervanger.
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
Hub Dortants en Sjef Drabbe zijn de vertegenwoordigers van de vereniging in het Parkstad
overleg Heemkundeverenigingen LGOG
Voor de begeleidingscommissie Herbouw Slot Schaesberg zijn vanuit het bestuur Kees Hessels en Jo Schiffelers voorzien.
Project Stolpersteine in samenwerking met de gemeente Landgraaf Sjef Born en May
Quaedflieg. Bestuurlijk aanspreekpunt Jo Schiffelers
AEZELproject. Een project waarbij provinciaal wordt samengewerkt bij het digitaal ontsluiten van o.a. kadasterkaarten en het koppelen van persoonsgegevens en bijzonderheden
met betrekking tot huizen en andere gebouwen.
Schoonmaken documentatiecentrum elke laatste vrijdag van de maand circa 09.30 tot
12.00 uur
Beheer server en netwerk Sjef Drabbe en Stef Moonen
Aansturen vrijwilligers en planning Hub Dortants en Stef Moonen
Acquisitie collectie en beheer archieven Hub Dortants
Digitaliseren collecties/boeken: Stef Moonen, Hub Dortants, Sjef Drabbe
Eindredacteur Jaarboek Harrie Mulders. Redactie wisselende samenstelling
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Redactie Bulletin (verschijnt 4 keer per jaar): Harrie Mulders, Stef Moonen, Jo Kobben, Sjef
Born
Bijdragen in de Kerkklok, parochieblad van Nieuwenhagerheide en Lichtenberg: Jo Schiffelers
Bijzondere aandachtspunten: Werven nieuwe bestuursleden, ruimte en ruimtegebruik,
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. In 2017 zal Jo Schiffelers in elk geval een lezing
verzorgen voor de Bibliotheek Landgraaf.
In de studiezaal is het reglement (huisregels) voor de studiezaal van toepassing
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