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 algemene ledenvergadering 2019
Hierbij nodig ik u namens het bestuur uit voor de algemene ledenvergadering 2019 die
gehouden zal worden op donderdag 18 april 2019 om 19.30 uur in de parochiezaal van het
MFC An de Voëgelsjtang 12 (toegang via de Voëgelsjtang).
De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de vereniging.
Bij binnenkomst s.v.p. eerst de presentielijst invullen.
Namens het bestuur,
Jo Schiffelers, voorzitter

Agenda:
01. Welkom door de voorzitter.
02. Een moment voor onze, in 2018, overleden leden.
03. Opening en vaststellen van de agenda.
04. Vaststellen verslag van de vergadering van 19 april 2018.
05. Eventuele mededelingen van het bestuur.
06. Vaststellen jaarverslag 2018 met toelichting van de secretaris.
07. Rekening en verantwoording over de inkomsten en uitgaven door de penningmeester
over het jaar 2018. Hiervoor verwijzen wij naar de knop ANBI op de website onder “wij over
ons”.
08. Verslag van de kascommissie met voorstel tot het verlenen van decharge aan het
bestuur.
09. Toelichting op de begroting 2019 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 2019.
12. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn: Jo Schiffelers (herkiesbaar), Jo Kobben (herkiesbaar) en Kees Hessels
(herkiesbaar). Martin van Loo wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid.
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

Het bestuur is overigens nog steeds op zoek naar andere geschikte kandidaten en wil het
bestuur uitbreiden tot het toegestane maximum van 11 leden.
13. Rondvraag.
14. Sluiting rond 21.00 uur en daarna nakeuvelen onder het genot van koffie en iets lekkers.

04 Verslag Jaarvergadering d.d. 19 april 2018.
Aanwezige bestuursleden: Jo Schiffelers, Jo Kobben, Sjef Drabbe, Harrie Mulders, Stef
Moonen, Jean Kölgen, Jo Baur, Frans Theunissen, Kees Hessels.
Aanwezige leden: Jan Bonten, Jan Joosten, Marcel Klasens, Jo Paffen, J. Vaessen, John
Smeets, Fer Konsten, Martin van Loo, Hub Brouns, Helmut Kaczmarek, Peter Wetzels,
Catharina Scholtens, Rainald Folz, May Quaedflieg, J. Reinheckel, L. Weerts, H. Moerkerk,
Gerda Schiffelers, Hein Quaedflieg, Sjef Born, Mariet Kuypers,Ton Berendsen, Jan van der
Bolt, Guido Verreck, Wim Nolten, May Offermans, Eric den Hollander.
Afgemeld: Pierre Peters, Ben Schut, Leo Tilmans, Frans Bremen, Ger Heinen, Wim
Schoenmeckers, Tiny Stormen-Vankan.
Agendapunten:
1. Opening en welkom door de voorzitter. De jaarstukken voor deze vergadering waren op de
website ter inzage. Geen uitgeprinte versie meer.
2017 was voor de vereniging een geslaagd jaar. Het gemis van Hub Dortants bleef pijnlijk
merkbaar. Zijn bestuursfunctie werd door Jean Kölgen opgevuld. Jammer dat er onder bijna
400 leden niet meer bestuursleden te vinden zijn. Specialisten op het gebied van ICT en
onderwijs zijn zeer welkom. Wekelijks zijn er circa 40 vrijwilligers belangeloos actief.
Ook wijst de voorzitter op het privacyrecht bij het maken van foto’s.
2. Met een moment van stilte worden de overleden leden van het afgelopen jaar herdacht.
3. Zonder toevoegingen wordt de vergaderagenda vastgesteld.
4. Het verslag van de Jaarvergadering van 13 april 2017 wordt onder applaus aangenomen.
5. Mededelingen bestuur.
- de voorzitter is benieuwd naar de nieuwe wethouder, waarmee toekomstige afspraken
gemaakt moeten worden.
-bestuur verdiept zich op korte termijn in de nieuwe privacywetgeving die in mei 2018 ingaat.
Zij Is met name belangrijk voor de ledenadministratie, het bewaren van gegevens en het
verstrekken van informatie aan derden. Dat kan alleen nog met toestemming van
betrokkenen. Leidraad voor de voorzitter is de informatie van Scouting Nederland. Verdere
ontwikkelingen afwachten.
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6. Vaststelling Jaarverslag 2017.
De secretaris memoreert aan enkele verenigingsactiviteiten zoals de diverse lezingen
gedurende het gehele jaar, de samenwerking met de overige participanten van het MFC, en
een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten als de excursie, Monumenten- dag en de
Verenigingsavond.
De toelichting op het verslag wordt door de vergadering beluisterd en het verslag
goedgekeurd.
7. Financiële verantwoording 2017, die op de website eveneens geraadpleegd kon worden.
Inkomsten waren er voornamelijk uit subsidies, de ledencontributie en de RABO-clubkascampagne.
De gemeentesubsidie is iets verhoogd.
De RABO-clubkascampagne vindt normaliter plaats eind april/begin mei. Leden van de bank
kunnen maximaal twee stemmen op de vereniging uitbrengen.
Het uitstapje naar het Boerenbondmuseum in Brabant kost p.p. all in € 22,Uitgaven o.a. voor onderhoud, aanschaf boeken en ledenactiviteiten. Verder ook
investeringen in apparatuur en meubilair.
Op 1 januari 2018 waren er 389 leden met een gemiddelde leeftijd van 64 jaar.
Er waren ereleden, steunende leden, 1 jeugdlid, verenigingen en leden die actief gebruik
maken van het archief.
8. Verslag kascontrolecommissie.
Dhr. Leon Weerts deelde mede dat een zeer uitgebreide en correcte boekhouding werd
aangetroffen. Hij stelde voor om het bestuur décharge te verlenen, hetgeen met applaus
gebeurde.
9. Dhr. Martin van Loo werd gekozen als nieuw lid van de kascontrolecommisie. Voor 2018
samen met dhr. Leon Weerts.
10. Activiteiten 2018.
Lezingen in de verzorgingstehuizen van de De Dormig en het Heereveld .
Op 1 juli wordt deelgenomen aan activiteiten in het Lauradorp. Ook is om medewerking
verzocht bij de Dodenherdenking in Schaesberg.
Thema van Monumentendag 2019 zal zijn “75 Jaar Bevrijding “. Daarbij zal het accent vooral
liggen op de jaren na de bevrijding.
Toekomstige Jaarboeken zullen zoveel mogelijk in kleur worden uitgevoerd.
Met de excursie van 2018 zal het Boerenbondmuseum in Gemert bezocht worden.
De verwachting is dat de gemeente een aantal keren om medewerking zal vragen.
De vermiste grenspaal is niet meer op te sporen. De vervangende replica is geweigerd. Er zal
wel volgens de Heemkundevereniging en de gemeente een nieuwe replica moeten komen.
Dit is aan de provincie medegedeeld.
11. Bestuursverkiezing.
De aftredende bestuursleden, de heren Sjef Drabbe en Stef Moonen, worden met applaus
herbenoemd. Dhr. Harrie Mulders neemt afscheid als bestuurslid. Hij laat samen met de
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voorzitter zijn vele, zeer actieve jaren als bestuurslid de revue passeren. Harrie zal zich ook
in de toekomst voor de vereniging blijven inzetten.
Een welgemeend dankjewel gaat gepaard met een bloemetje en een envelop.
Hoewel het een wens van het bestuur is om het aantal bestuursleden uit te breiden naar elf,
is het huidige aantal nu helaas nog maar acht. Versterking van het bestuur is derhalve zeer
gewenst.
12. Rondvraag.
Dhr. Vaessen verhaalt op zeer boeiende wijze over de 2e Wereldoorlog in
Nieuwenhagerheide en zijn rol daarin als contactpersoon met de geallieerde troepen. Ook
zijn contacten met familieleden van gesneuvelde soldaten vergeet hij niet te belichten.
Gerda Schiffelers verrast vanwege secretaresse dag onze mannelijke secretaris met een
presentje.
De voorzitter deelt mede dat dhr. John van de Berg de stuwende kracht is achter de
Romeinenweek. Interessant om die ontwikkelingen te blijven volgen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de Jaarvergadering. Hij nodigt uit op een
gezellige nazit met koffie en gebak.

06 Jaarverslag 2018.
1. Bestuurssamenstelling.
Jo Schiffelers (voorzitter), Jo Baur (secretaris), Sjef Drabbe (penningmeester) en de overige
bestuursleden Stef Moonen, Frans Theunissen, Harrie Mulders, Kees Hessels, Jo Kobben en
Jean Kölgen.
Harrie Mulders was aftredend en stelde zich niet meer herkiesbaar. Zijn plek in het bestuur
bleef na de jaarvergadering van 19 april 2018 voorlopig vacant.
2. Vrijwilligers 2018.
Onderstaande vrijwilligers verrichtten een groot aantal activiteiten in het belang van een goed
functionerende vereniging. Het bestuur kreeg hulp van Ria Dortants, Joep Geuskens, Thea
Gielen, Kitty Gybels, Marcel Klasens, Wiel Langius, Martin van Loo, John Maassen, Marjo
Noël, Jo Odekerken, May en Ans Offermans, Jo Paffen, Pierre Peters, May Quaedflieg,
Harrie Reijnaerts, Jürgen Reinheckel, Gerda Schiffelers, Jan Spiertz, Gertie Thomas, Johan
Vijgen, Leon Weerts, Piet Wetzels, Ans Weyers en Philip Willems.
Martin van Loo werd in de loop van 2018 als aspirant-bestuurslid toegevoegd aan het
bestuur. Dit ter opvulling van de vacante bestuursfunctie.
3. Interne werkgroepen.
Monumentendag: Jo Schiffelers (coördinatie), Harrie Mulders, Kees Hessels, Jo Kobben,
Frans Theunissen en Jo Odekerken.
Slot Schaesberg: Kees Hessels, Jo Kobben, Jo Schiffelers.
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Archief vereniging/secretariaat: Jo Baur, Sjef Drabbe.
Bestuurlijk overleg MFC: Jo Schiffelers, Sjef Drabbe. Sjef Drabbe is tevens penningmeester van het MFC-bestuur.
Gebruikersoverleg MFC: Jo Baur.
Commissie Bulletin: Stef Moonen, Jo Kobben, Harrie Mulders.
Redactie Jaarboek: Jo Kobben (coördinatie), Kees Hessels. Jaarlijks wisselende auteurs.
Acquisitie en archiefbeheer: Sjef Drabbe, Stef Moonen.
Regionaal Heemkundeoverleg Parkstad: Sjef Drabbe.
Gemeentelijke Technische Commissie Groen: Jo Kobben. Vervanger is Jo Schiffelers.
Gemeentelijke Commissie Gebiedsnaamgeving: Jo Schiffelers, vervanger is Jo Kobben.
Cursus Paleografie: docent is May Quaedflieg. Coördinatie: Stef Moonen.
Aansturen vrijwilligers en planning: Sjef Drabbe, Stef Moonen.
Contacten met de regionale pers: Frans Theunissen, Jo Schiffelers.
Communicatie via de Website: Jo Schiffelers. Tevens Websitemaster.
Communicatie via Facebook: Jo Schiffelers en Frans Theunissen.
4. Overleden leden.
In 2018 betreurden wij het verlies van de heren Jo Jongen, Hub Pauly, N.J. Janssen.
Wijnand Ploemen, Jo Wetzels, Wil Schupp en Jan Spiertz.
5. Bezoekers studieruimte en website.
In 2018 bezochten 2577 bezoekers de studiezaal. Lezingen en filmavond werden bijgewoond
door 201 bezoekers. Bij diverse ledenactiviteiten als de vrijwilligers- en verenigingsavond
waren 215 personen aanwezig. Op Monumentendag 100 bezoekers.
Bij overige activiteiten zoals de boekpresentatie over het Wormdal en de archeologiedag Slot
Schaesberg waren 152 mensen aanwezig. Een totaal van 3.245.
Het aantal digitale bezoekers is als volgt globaal weer te geven:
- bezoekers website
80.000
- vaste vrienden Facebook
890
- overige Facebookbezoeken
130.000 (52 weken - 2.500 gemiddeld).
6. Leden.
Aan het begin van het verenigingsjaar 2018 telde de vereniging 390 leden. Dit aantal bleef
ondanks het overlijden van een zevental leden vrij stabiel op 389 op het einde van het jaar.
7. Bestuursoverleg.
Bestuursoverleg was er ook in 2018 in reguliere, besluitvormende vergaderingen en in
informele, vrije discussiebijeenkomsten. Steeds op zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 12.30
uur.
Reguliere vergaderingen waren er op 13 januari, 21 april, 7 juli, 25 augustus, 13 oktober, 10
november en 8 december.
Informele discussiebijeenkomsten op 3 februari, 3 maart, 26 mei, 28 juli en 22 september.
Ook de werkgroep Monumentendag vergaderde vrij frequent en wel op de navolgende
zaterdagen: 20 januari, 3 februari, 17 maart, 14 april, 12 mei, 16 juni, 14 juli, 11 augustus, 20
september, 13 oktober en 24 november.
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8. De belangrijkste activiteiten in 2018.
In 2018 kon, evenals in voorgaande jaren een veelvoud aan activiteiten georganiseerd
worden dankzij de belangeloze medewerking van een grote groep vrijwilligers. Activiteiten die
inspeelden op de belangstelling van een groot aantal leden.
Verspreid over het jaar 2018 waren dat o.a.:
- lezingen over gastarbeiders in de mijnbouw, de Vroedvrouwenschool, genealogie voor
beginners, Baarenherstellung in Langerwehe und die Baarenschopps in Hohenbusch,
Gangelt und Schinveld;
- de excursie naar het Boerenbondmuseum in Gemert;
- Monumentendag met als thema het Carnaval in Landgraaf.
- de verenigingsavond met de presentatie van het Jaarboek;
- de filmavond met oude beelden uit Landgraaf;
- maandelijkse cursus Paleografie door May Quaedflieg;
- presentatie boek Jean Paulssen.
Dinsdag 16 januari: cursus Paleografie door May Quaedflieg. De overige cursusdagen waren steeds op de 3e dinsdagavond van de maand. Coördinatie: Stef Moonen.
Donderdag 19 april: Jaarvergadering die ook nu weer goed bezocht werd. Na de opening
door de voorzitter en de herdenking van de overleden leden kwamen achtereenvolgens aan
de orde het jaarverslag van de secretaris, de financiële verantwoording door de
penningmeester, de bevindingen van de kascontrolecommissie en de bestuursverkiezing.
De nieuwe kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 2018 zal bestaan uit de heren Ton
Berendsen en Martin van Loo.
De heren Sjef Drabbe en Stef Moonen werden herkozen als bestuurslid, terwijl afscheid
genomen werd van Harrie Mulders. Harrie werd op gepaste wijze door voorzitter en
vergadering bedankt voor zijn grote verdiensten gedurende vele jaren.
Vrijdag 4 mei: door de voorzitter werd bij de viering van de Dodenherdenking in Schaesberg
een korte inleiding gehouden over het “Verzet in Schaesberg”
Donderdag 17 mei: lezing over de Vroedvrouwenschool door dhr. Peer Boselle.
Zaterdag 9 juni: excursie naar het Boerenbondmuseum in Gemert. Ontvangst met koffie/thee
en gebak. Na de rondleiding was er voor de hongerige bezoekers een heerlijke Brabantse
koffietafel. Een rondrit met de bus door de Gemertse omgeving volgde. Rond de klok van
17.00 uur vertrok een tevreden gezelschap richting Landgraaf.
Zaterdag 8 september: Monumentendag met als thema Carnaval in Landgraaf.
Om 11.00 uur opening van de tentoonstelling in de Parochiezaal, waar bovendien een grote
boekenmarkt ingericht was. Om 12.00 uur presentatie van het kleurrijke boek “Carnaval in
Landgraaf “. Officiële opening door de wethouders Ramon Lucassen.en Alex Schiffelers
Donderdag 18 oktober: lezing “Genealogie voor beginners “ door dhr. Jo Schiffelers.
- 6/13 -

Vrijdag 16 november: verenigingsavond in het MFC “An d ‘r Put “ muzikaal opgeluisterd door
het Seniorenorkest Landgraaf. Aanbieding van het Jaarboek 2018 aan wethouder Freed
Janssen, die zich zeer lovend uitliet over de Heemkunde- vereniging en de samenwerking
met de gemeente.
Tevens werd mevrouw Ans Verreck in het zonnetje gezet voor de vele verdiensten van haar
en haar overleden echtgenoot, dhr. Verreck, gedurende de afgelopen 25 jaar.
Een heerlijk warm en koud buffet ontbrak ook nu niet.
Donderdag 6 december: filmavond met films uit de oude doos. Bij de keuze van de films was
rekening gehouden met de gemaakte opmerkingen n.a.v. de filmvertoning in 2017 toen de
onderwerpen en ook de duur van sommige films minder in de smaak vielen.
9. Samenwerking met de gemeente Landgraaf.
In de nieuwe samenstelling van het college van Burgemeester en Wethouders was de heer
Ramon Lucassen met onder andere Monumenten en Archeologie in zijn portefeuille het
aanspreekpunt voor het bestuur van de Heemkundevereniging. Tijdens monumentendag
2018 werd besloten, dat ook wethouder Alex Schiffelers aan het periodiek overleg gaat
deelnemen. Echter, ook de burgervader en de overige wethouders toonden belangstelling
voor het werk van de vereniging.
In een hernieuwde kennismaking met dhr. Lucassen benadrukte deze zijn grote interesse in
de activiteiten van de HKVL. Overleg was er over de invulling van Nationale Monumentendag
en Slot Schaesberg. Vertegenwoordigers vanuit het bestuur waren de heren Jo Schiffelers en
Kees Hessels.
Niet alleen de wethouder was aanspreekpunt voor de vereniging, ook is er periodiek overleg
met ambtenaren (o.a. Jo Nievelstein, Tim Vaessen en Joost Smeets) waren zij vaak bij
diverse besprekingen aanwezig.
Als kenniscentrum en door actieve deelname is de Heemkundevereniging al vele jaren een
niet meer weg te denken partner voor:
- de organisatie van Monumentendag in Landgraaf;
- herbouw Slot Schaesberg;
- straatnaamgeving en gebiedsaanduiding;
- historisch groen en landschapsontwikkeling;
- aanwijzing en bestemming van monumenten;
- advisering bij archeologisch onderzoek;
- onderhoud en herstel van de Landgraaf;
- de Erfgoednota en beleidsnota Archeologie van de gemeente Landgraaf.
10. Samenwerking met andere instanties en verenigingen in en buiten Landgraaf.
De Landgraafse Heemkundevereniging verleent al enkele jaren medewerking aan de
maatschappelijke stages van studenten en zal ook in de toekomst hiervoor open staan.
Op verzoek werd er medewerking verleend aan onder andere het dorpsfeest in het
Lauradorp, aan een expositie in Rolduc, aan de regiodag van de Heemkundeverenigingen in
Parkstad.
Er was overleg van het bestuur met dhr. Aryan Klein, directeur projectleider van “Herstel Slot
Schaesberg “. Hierbij was de Heemkundevereniging met haar zeer uitgebreid archief en de
aanwezige kennis voor dit project het kenniscentrum bij uitstek.
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Van een aantal Landgraafse verenigingen worden de verenigingsarchieven beheerd.
Verdere uitbreiding van deze activiteit is helaas, vanwege ruimtegebrek, maar mondjesmaat
mogelijk. Binnen het gebouw blijft de Heemkundevereniging zoeken naar opbergruimte.
Overleg binnen het bestuur van het Multi Functioneel Centrum blijft derhalve noodzakelijk.
Onderzoek naar de historie 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 van het Multi Functioneel Centrum “An de Voeëgelsjtang“;
- parochie Nieuwenhagerheide;
- de Heimatverein Baesweiler, met name met de genealogische groep;
- het Rijksarchief Maastricht;
- de Stichting Kruisen en Kapellen:
- het Gemeentearchief Landgraaf;
- 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 Archeologische Werkgroep Landgraaf;
- de opgeheven Hamersstichting als verkooppunt van haar boeken;
- Omroep Landgraaf;
- de regionale pers;
- Stichting Bosbeheer Landgraaf;
- het Bokkenrijders Genootschap.
Commissie Naamgeving Openbare Ruimte.
Dhr. Hub Dortants, het in 2017 overleden bestuurslid, had vele jaren zitting in deze
commissie. Op zijn onvervangbare kennis van het Landgraafse verleden werd menigmaal
een beroep gedaan. Zijn taak werd overgenomen door voorzitter Jo Schiffelers. Zijn
vervanger is Jo Kobben. Organisatie, agenda, data en tijdstippen van de vergaderingen
liepen via de gemeente. Veel zaken worden digitaal afgewerkt. Ook buiten de vergaderingen
wordt op dit gebied de vereniging om advies gevraagd.
Stichting Multi Functioneel Centrum (MFC) “An de Voeëgelsjtang “.
In deze stichting wordt geparticipeerd door Muziek- en Dansschool SMK, de Vrije Academie
ZOM, Peuterspeelzaal “Ukkepuk “, basisschool “Op Gen Hei “en de Heemkundevereniging.
Bij activiteiten wordt ook deelgenomen door het parochiehuis en naschoolseopvang.
De heren Jo Schiffelers en Sjef Drabbe woonden namens de Heemkundevereniging de
bestuursvergaderingen bij. Beide heren vertegenwoordigen HKVL met één stem. Bovendien
is dhr. Drabbe onbezoldigd penningmeester van de stichting.
Het gebruikersoverleg MFC werd in het leven geroepen om gezamenlijke activiteiten te
organiseren, belangrijk voor een goede, onderlinge verstandhouding tussen de gebruikers.
Vertegenwoordiger in het gebruikersoverleg is Jo Baur.
Genealogische werkgroep Waubach.
- 8/13 -

De bijeenkomsten van de genealogische werkgroep werden gehouden op elke eerste
zaterdag van de maand. Onderwerpen van gesprek waren recente ontwikkelingen en
publicaties op genealogisch gebied.
Cursus Paleografie.
De cursus paleografie werd gegeven op de eigen locatie. Cursusleider was dhr. May
Quaedflieg. Coördinator dhr. Stef Moonen. Belangstellende leden werden elke derde dinsdag
van de maand van 19.30 uur tot 21.00 uur wegwijs gemaakt in de leesbaarheid van oude
handschriften.
Overleg Heemkundeverenigingen Parkstad.
In 2018 was onze vereniging een aantal keren gastheer voor het Parkstadoverleg, het
overleg waaraan de Heemkundeverenigingen uit Parkstad deelnamen.
In dit overleg werden voornamelijk recente ontwikkelingen op Heemkundegebied besproken,
ideeën uitgewisseld en mogelijke, gezamenlijke activiteiten bekeken.
Op de jaarlijks terugkerende Regionale Heemkundecontactdag, waarop naast het “kijken in
de keuken “van de organiserende vereniging en de uitwisseling van gegevens een
gezamenlijk thema besproken werd. De bijeenkomsten vinden plaats bij een van de
verenigingen van de kringen Parkstad en Valkenburg en Heuvelland van het LGOG. De
contactdag zal in 2020 in Landgraaf worden gehouden.
11. Vrijwilligers.
Om geplande activiteiten doorgang te laten vinden was de belangeloze inzet van een
veertigtal vrijwilligers onontbeerlijk. Medewerkers waren bestuursleden, bezorgers van het
Bulletin, baliemedewerkers, helpers in het archief, leden van de poetsploeg.
Bovendien werd er onderzoek gedaan voor het samenstellen van artikelen voor het jaarboek
en fotoboek, werden duizenden bidprentjes, rouwbrieven en rouwadvertenties geklapperd en
gedigitaliseerd.
Vermeldenswaard zijn ook de inspanningen van de poetsploeg die elke laatste vrijdag van de
maand in de ochtenduren de archief- en studieruimte schoonmaakte. Het aantal vrijwilligers
in 2018 was 33. Een kleine beloning voor deze inzet was er in de vorm van een gezellig
etentje op de vrijwilligersavond op 6 oktober in café “D ‘r Eck“ in Rimburg.
12. Publicaties.
Evenals voorgaande jaren verschenen ook in 2018 een aantal publicaties t.w.:
-het verenigingsblad “Het Bulletin “ dat elk kwartaal verscheen op kwalitatief dikker papier.
Het digitale Bulletin was bovendien in kleur.
-het Jaarboek met bijdragen van de eigen leden. De presentatie van dit boek was op de
Verenigingsavond op vrijdag 16 november.
-het themaboek voor Monumentendag van zaterdag 8 september met als thema “Carnaval in
Landgraaf “. De editie was grotendeels in kleur gedrukt, hetgeen deze uitgave dubbel
aantrekkelijk maakte.
13. Publiciteit.
In de regionale weekbladen zoals Landgraaf Koerier, Via Landgraaf, Kerkklok
Nieuwenhagerheide/Lichtenberg werden regelmatig artikelen geplaatst door Frans
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Theunissen en Jo Schiffelers. Ook digitale berichtgeving was te raadplegen op onder andere
de site van “De Limburger “, de “Landgraaf Koerier “ en “Via Landgraaf“.
De lokale t.v., Omroep Landgraaf, zond diverse keren programma ‘s uit waaraan de
Heemkundevereniging medewerking verleende.
De vaste P.R.-medewerkers waren Frans Theunissen en Jo Schiffelers, terwijl Stef Moonen
de digitale Nieuwsbrief van de vereniging verzorgde.
Facebook was uitermate geschikt om vrijwel dagelijks interessante informatie onder de
aandacht van het grote publiek te brengen.
Jo Schiffelers actualiseerde als webmaster wekelijks de website.
14 Bijzondere projecten.
Het vernieuwen, onderhouden, verbeteren en vergroten van de toegankelijkheid van het
Heemkundearchief was een onderwerp dat bijzondere aandacht kreeg. Veel energie werd
besteed aan de verdere digitalisering van talloze papieren documenten. Een belangrijke taak
voor vrijwilligers.
Moeilijk was het om nieuwe aanwinsten nog een plek te geven in het uitpuilende archief.
De Heemkundevereniging diende evenals voorgaande jaren weer als kenniscentrum voor het
bouwproject “Slot Schaesberg“. Regelmatig was er, minimaal twee keer per jaar, overleg
tussen de eigen bestuurders met de gemeente Landgraaf en projectleider Aryan Klein. De
interne werkgroep “Slot Schaesberg“ bestaande uit de heren Kees Hessels, Jo Schiffelers,
Jo Kobben speelde in dit traject een actieve rol.
In het gebruikersoverleg van het Multi Functioneel Centrum waren alle gebruikers van het
centrum vertegenwoordigd. Jo Baur was de afgevaardigde namens de
Heemkundevereniging. Doel van het gebruikersoverleg was het organiseren van een
jaarlijkse activiteit om de onderlinge verstandhouding te optimaliseren.
Kinderen van de basisschool, de Peuterspeelzaal, de muziekschool en de naschoolse
opvang kregen de gelegenheid om “in de keuken “ van de verschillende verenigingen te
kijken. Echter doordat de interesses van jonge kinderen minder toegespitst konden worden
op Heemkundeactiviteiten was de bijdrage aan het Heemkundeproject vrijwel miniem in 2018.
15.Collectie.
Bij een ruwe schatting zal het aantal in het archief aanwezige documenten boven de 25.000
komen. Aan de archieven van de lokale historici Karl Specker, Hein Goossens en Jacob
Jongen zijn vele documenten van de overleden leden Albert Verreck, Hub Dortants en
meester Adams toegevoegd.
Met grote regelmaat worden waardevolle documenten aan de Heemkundevereniging
afgestaan.
16.Tot besluit.
Vanaf de oprichting in 1982, het jaar van de gemeentelijke herindeling, bleef de
Heemkundevereniging al die jaren zeer actief, financieel gezond en een van de grootste
verenigingen van Landgraaf. Op 1 januari 2018 bedroeg het ledenaantal 390. In 2018 zijn 9
leden overleden en door aanmeldingen van nieuwe leden was het ledenaantal op 31
december 2018 389 leden.
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2577 mensen bezochten het archief en de studiezaal. Op lezingen werden in totaal 201
bezoekers verwelkomd. Monumentendag telde 100 gasten en bij overige ledenactiviteiten
waren 152 deelnemers.
Wederom kan met voldoening een verenigingsjaar afgesloten worden.
Het nieuwe jaar 2019 is rijkelijk gevuld met activiteiten waarbij de medewerking van vele
vrijwilligers weer hard nodig is om ook 2019 tot een succesvol jaar te kunnen bestempelen.

07, 08, 09 en 10 Financieel aangelegenheden.
Zie website onder ANBI. Daarnaast zal de penningmeester tijdens de vergadering een korte
toelichting geven.

11 Korte toelichting jaarprogramma 2019
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 lezingen in 2019 zijn
afgestemd op de viering van 75 jaar bevrijding.
In het kader van 75 jaar bevrijding zal de excursie dit jaar naar het museum in Overloon en
de Duitse begraafplaats Ysselstein gaan
2. Communicatie in analoge en digitale pers en Facebook Frans Theunissen en Jo Schiffelers
3. Communicatie via Website Jo Schiffelers
4. De lezingen worden in de parochiezaal gehouden tenzij anders is aangegeven
5. Informele bestuursvergaderingen worden gehouden van 10.00 tot 12:00 uur (zie voor data
de website)
6. formele bestuursvergaderingen worden gehouden van 10:00 tot 12:30 uur (zie voor data
de website)
7. De cursussen paleografie worden in de eigen ruimte gegeven door May Quaedflieg.
Coördinatie bij Stef Moonen. De cursusavond begint om 19:30 uur en duurt tot 21:00 uur. 3e
dinsdag van de maand
8. genealogie op de 1e zaterdag van de maand met uitzondering van juli en augustus voor
genealogen uit de vereniging. Dit vervangt de werkgroep Waubach.
9. er is elke maand een vergadering ingepland van de interne werkgroep monumentendag
om 15:00 uur. Samenstelling Jo Schiffelers (coördinatie), Kees Hessels, Jo Kobben, Harrie
Mulders, Jo Odekerken Frans Theunissen. In 2019 zal een gewijzigde herdruk worden
uitgegeven van 70 jaar bevrijding Landgraaf onder de titel “75 jaar bevrijding Landgraaf”. Als
themaboek zal tijdens Monumentendag 2019 het boek “Vrij …. maar niet veilig” worden
gepresenteerd.
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10. 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
11. Tenminste twee keer per jaar wordt een bestuurlijk overleg gehouden met de wethouder
die monumenten en cultuurhistorie in de portefeuille heeft (wqethouders Ramon Lucassen en
Alex Schiffelers). Jo Schiffelers en Kees Hessels
12. Jo Schiffelers heeft namens de vereniging zitting in de gemeentelijke commissie
Gebiedsnaamgeving. Jo Kobben is zijn vervanger.
13. Jo Kobben heeft namens de vereniging zitting in de gemeentelijke Technische Commissie
Groen voor monumenten, archeologie en cultuurhistorie. Jo Schiffelers is zijn vervanger.
14. 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
15. Sjef Drabbe is de vertegenwoordiger van de vereniging in het Parkstad overleg
Heemkundeverenigingen
16. Voor de begeleidingscommissie Herbouw Slot Schaesberg zijn vanuit het bestuur Kees
Hessels en Jo Schiffelers voorzien.
17. Schoonmaken documentatiecentrum elke laatste vrijdag van de maand circa 09.30 tot
12.00 uur
18. beheer server en netwerk Sjef Drabbe en Stef Moonen
19. Aansturen vrijwilligers en planning Sjef Drabbe
20. Acquisitie collectie en beheer archieven Sjef Drabbe Stef Moonen
21. Digitaliseren collecties/boeken: Philip Willems (vrijwilliger) Stef Moonen, Sjef Drabbe
22

Eindredacteur Jaarboek Jo Kobben. Redactie wisselende samenstelling

23

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

24
Bijdragen in het parochieblad van de samenwerkende parochies Schaesberg : Jo
Schiffelers
25. Bijzondere aandachtspunten: Werven nieuwe bestuursleden, ruimte en ruimtegebruik,
26. Lezingen Sjef Drabbe en Stef Moonen
27. Afspraken:
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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.
Adressen of emailadressen van leden worden aan anderen niet doorgegeven, tenzij het lid
hier geen bezwaar tegen heeft.
In de studiezaal is het reglement (huisregels) voor de studiezaal van toepassing.

12 Bestuur
Vele handen maken licht werk. Het bestuur wil het aantal bestuursleden graag uitbreiden
tot het maximum aantal van 11. Daarmee kunnen wij de continuïteit van de vereniging
waarborgen en voorkomen wij onderbezetting. Bij een onderzetting zullen wij dingen moeten
laten vallen.
Wij denken aan mensen die iets willen doen op het gebied van PR en communicatie, ICT
(netwerk en software), Archeologie, fotobewerking, en digitaliseren, onderwijs, Romeins
verleden, financiën, administratie, auteurs voor jaarboek en Bulletin, boekenopmaak etc.
Uiteraard kunnen een aantal dingen ook als vrijwilliger worden opgepakt zonder directe
bestuursverantwoordelijkheid.
Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen altijd contact opnemen met de voorzitter of een van
de andere bestuursleden. Hoeveel tijd je beschikbaar hebt, ligt grotendeels aan jezelf.
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