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JAARVERSLAG 2019. 

 

1.Bestuurssamenstelling 

Jo Schiffelers (voorzitter), Jo Baur (secretaris), Sjef Drabbe (penningmeester) en de 

overige bestuursleden Stef Moonen, Martin van Loo, Kees Hessels, Jo Kobben en 

Jean Kölgen. 

Frans Theunissen was wegens persoonlijke omstandigheden in het begin van het jaar 

gestopt als bestuurslid. Martin van Loo, die al langere tijd vrijwilligerswerk in de 

vereniging verrichtte, werd met applaus als nieuw bestuurslid gekozen. Eveneens met 

applaus werden Jo Schiffelers, Kees Hessels en Jo Kobben herkozen. Eén 

bestuursfunctie bleef vacant. Hopelijk is in de nabije toekomst uitbreiding van het 

bestuur mogelijk. 

 

1. Vrijwilligers 2019. 

Onderstaande vrijwilligers verrichtten een groot aantal activiteiten in het belang van 

een goed functionerende vereniging. Het bestuur kreeg hulp van Ria Dortants-

Wolters, Joep Geuskens, Thea Gielen-Mewissen, Kitty Gybels, Helmut Kaczmarek, 

Marcel Klasens, Wiel Langius, John Maassen, Harrie Mulders, Marjo Noël-Breibach, 

Jo Odekerken, May Offermans, Ans Offermans-Janssen, Jo Paffen, Pierre Peters, 

May Quaedflieg, Harrie Reijnaerts, Jürgen Reinheckel, Gerda Schiffelers-Vankan, 

Gertie Thomas-Rongen, Johan Vijgen, Leon Weerts, Ans Tillmanns-Weyers, Philip 

Willems en Fer de Wit. In totaal 25 personen. 
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2. Interne werkgroepen. 

Monumentendag: Jo Schiffelers (coördinator), Harrie Mulders, Kees Hessels, Jo 

Kobben en Jo Odekerken.                                                                                     

Slot Schaesberg: Kees Hessels, Jo Kobben, Jo Schiffelers. 

Archief vereniging/secretariaat: Jo Baur, Sjef Drabbe. 

Bestuurlijk en ambtelijk overleg met de gemeente Landgraaf: Jo Schiffelers en Kees 

Hessels. 

Bestuurlijk overleg MFC: Jo Schiffelers, Sjef Drabbe. Sjef Drabbe is tevens 

penningmeester van het MFC-bestuur. 

Gebruikersoverleg MFC: Jo Baur. 

Redactie Bulletin: Stef Moonen, Martin van Loo en Kees Hessels (Jo Kobben). 

Redactie Jaarboek: Jo Kobben (coördinator), Kees Hessels. Jaarlijks wisselende 

auteurs. 

Acquisitie en archiefbeheer: Sjef Drabbe. 

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. 

Contacten met de regionale pers: Jo Schiffelers. 

Communicatie via de Website: Jo Schiffelers. Tevens Webmaster. 

Communicatie en beheer Facebook: Jo Schiffelers 

Bijdragen in het parochieblad voor Schaesberg en Nieuwenhagen: Jo Schiffelers. 

Beheer server en netwerk: Sjef Drabbe. 

 

4.Toelichting op overige activiteiten. 

Alle lezingen beginnen om 19.30 uur en duren ca. 2 uur, inclusief pauze. Alle 

activiteiten worden op tijd aangekondigd in de regiobladen social media en via de 

eigen Nieuwsflits. De lezingen worden in de parochiezaal gehouden, tenzij anders is 

aangegeven. 
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De cursus Paleografie wordt in de eigen archiefzaal gegeven door May Quaedflieg. 

De coördinatie berust bij Stef Moonen. Een cursusavond, op elke derde dinsdag van 

de maand, duurt van 19.00 uur tot 20.30 uur. 

Getracht wordt om twee keer per jaar tijdens informeel bestuursoverleg een gesprek 

plaats te laten vinden met de projectleider/directeur van het project Herbouw Kasteel 

Schaesberg en twee keer met de bestuursleden Jo Schiffelers en Kees Hessels. 

Door Jo Schiffelers en Kees Hessels wordt tenminste twee keer per jaar overlegd met 

de wethouders die Monumenten en Cultuurhistorie in de portefeuille hebben.    

Op elke laatste vrijdag van de maand volgt er door vrijwilligers een schoonmaak- 

beurt van ons documentatiecentrum tussen 9.30 en 12.00 uur. 

De aansturing en planning van vrijwilligers geschiedt door Sjef Drabbe. 

Acquisitie collectie en beheer archieven: Sjef Drabbe. 

Digitaliseren collectie/boeken: Philip Willems (vrijwilliger), Sjef Drabbe en Jo 

Schiffelers. 

                                                                 

5.Overleden leden. 

In 2019 betreurden wij het overlijden van de heren Hub Haenen, Franz-Josef Bock, 

Henk Postma, Leo Hoesen, Sjef Janssen, André Laval, Paul Nellissen en Jo 

Bruchhaus. 

 

6.Bezoekers studieruimte en website. 

In 2019 bezochten 2555 bezoekers de studiezaal. In 2018 waren dat er 2577. In 2019 

kwamen er 1262 bezoekers op woensdagmiddag en 1293 op zaterdagmiddag. 

Lezingen, Monumentendag en ledenactiviteiten als de jaarlijkse excursie, de 

vrijwilligersavond en filmavond trokken 675 bezoekers. In totaliteit namen in 2019 

3230 personen aan een of andere activiteit deel.  

Het aantal digitale bezoekers is als volgt globaal weer te geven: 

- bezoekers website  ruim 80.000 sessies 

- vaste vrienden Facebook  1016 (was in 2018 890) 

- vaste volgers Facebook  1057 

Via de website en Facebook wordt door geïnteresseerden elke week meerdere keren 

om informatie gevraagd. Ook media en organisaties maken hiervan gebruik. De 

website wordt vrijwel wekelijks geactualiseerd en op Facebook worden meerdere 

keren per week items geplaatst. 
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7.Leden. 

Aan het begin van het verenigingsjaar 2019 telde de vereniging 389 leden. Dit aantal 

liep door het overlijden van een achttal leden terug. Twee nieuwe leden brachten het 

totaal op het einde van het jaar op 383. 

 

8.Bestuursoverleg. 

Bestuursoverleg waren er ook in 2019 reguliere, besluitvormende vergaderingen en in 

informele, vrije discussiebijeenkomsten. Steeds op zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 

12.00 uur (informeel) en 12.30 uur (besluitvormend). 

Reguliere vergaderingen waren er op 12 januari, 2 maart, 13 juli, 7 september, 9 

november en 7 december. 

Informele discussiebijeenkomsten op 2 februari, 13 april en 21 september. 

Ook de werkgroep Monumentendag vergaderde vrij frequent en wel op de 

navolgende zaterdagen: 19 januari, 16 februari, 13 april, 11 mei, 8 juni, 6 juli, 3 

augustus, 21 september, 26 oktober en 23 november.  

 

9.De belangrijkste activiteiten in 2019.                                                               

Evenals in voorgaande jaren kon een groot aantal activiteiten georganiseerd worden 

dankzij de belangeloze medewerking van vele vrijwilligers. Activiteiten die konden 

rekenen op de belangstelling van een groot aantal leden. Alle activiteiten werden tijdig 

aangekondigd in de weekbladen, het eigen Bulletin en via een digitale Nieuwsflits.  

Activiteiten, verspreid over het jaar 2019, waren o.a.: 

Donderdag 24 januari: lezing Tweede Wereldoorlog 1933-1945 door Cecil Buis. 

Donderdag 21 februari: lezing over de Jodenvervolging in Limburg tijdens WO II 

door Herman van Rens. 

Donderdag 21 maart: lezing over D-Day en de begraafplaatsen in Normandië door 

Hub Schetters. 

Zondag 7 april: Euregionale Heemkundedag te Rolduc alwaar de 

Heemkundevereniging met een stand vertegenwoordigd was. 

Donderdag 18 april: Jaarvergadering, die evenals voorgaande jaren goed bezocht 

werd. Vaste agendapunten waren de herdenking der overleden leden, het jaarverslag 

van de secretaris, de verantwoording van het financiële beleid door de penning- 

meester, de bevindingen van de kascontrolecommissie en de bestuursverkiezing. 

Martin van Loo werd onder luid applaus in het bestuur benoemd. Herkiesbaar waren 

Kees Hessels, Jo Kobben en Jo Schiffelers, die, eveneens met applaus, herbenoemd 

werden. 
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Donderdag 16 mei: lezing over de Mijnwerkersstaking 1943 door Martin van der 

Weerden. 

Zaterdag 15 juni: excursie naar het Oorlogsmuseum in Overloon en het Duits 

oorlogskerkhof in Ysselsteyn. Tijdens de rondleiding door het oorlogsmuseum waren 

veel lovende opmerkingen te horen, want de meeste deelnemers hadden dit museum 

nog niet eerder bezocht. Ook het Duitse oorlogskerkhof met meer dan 31.500 graven 

werd voor de meeste leden voor het eerst bezichtigd. 

Zaterdag 14 september: Nationale Monumentendag. De Heemkundevereniging 

koos “75 Jaar Bevrijding” als thema. In het Parochiehuis was een fototentoonstelling 

ingericht. Ook de boekenmarkt ontbrak niet. Om 12.00 uur werd het themaboek 

“Landgraaf 75 Jaar vrij” aan de aanwezige wethouders Lucassen en Schiffelers 

uitgereikt. 

In het kader van 75 Jaar Bevrijding heeft de voorzitter een extra lezing gehouden bij 

de buurtvereniging van het Lauradorp. De fototentoonstelling over de Bevrijding was 

bovendien te bezichtigen in de maand oktober in het Burgerhoes, tijdens het 

Bevrijdingsconcert in het Cultuurhuis op de Lichtenberg en vervolgens een maand 

lang in het verzorgingshuis “Heereveld” te Waubach. 

Voor de viering van 75 jaar bevrijding van Landgraaf had de voorzitter zitting in een 

gemeentelijke projectgroep. 

Zaterdag 5 oktober: vrijwilligersavond in de vorm van een gezellig etentje als dank 

voor de voortdurende belangeloze inzet bij allerlei activiteiten en werkzaamheden van 

de vereniging.   

Zaterdag 12 oktober: in samenwerking met de Stichting Linea Recta werd in het 

MFC een informatiepunt en expositie ingericht in verband met de nationale 

archeologiedagen. Speerpunten waren de Romeinse weg Via Belgica en vondsten 

gedaan in Landgraaf.  Vanwege de herfstvakantie was de belangstelling matig. Aan 

de landelijke organisatie is al vaker gevraagd om de activiteit buiten de herfstvakantie 

te plaatsen. 

Vrijdag 15 november: verenigingsavond in het MFC “An d ‘r Put “muzikaal 

opgeluisterd door dhr. May Quaedflieg. Aanbieding van het Jaarboek 2019 aan de 

wethouders Ramon Lucassen en Alex Schiffelers, die zich zeer lovend uitlieten over 

de Heemkundevereniging en de samenwerking met de gemeente. Bovendien werden 

een aantal dames en heren in het zonnetje gezet vanwege hun 25-jarig lidmaatschap.            

Een heerlijk warm en koud buffet ontbrak ook nu niet.   

Jubilarissen (25 jaar lid) waren Frans en Lieke Boumans, Jan America, Math Bruls, 

Ger Heinen, Josef Laumen, Jo Louppen, Jack Lussenburg, Margo Noël-Breibach, Jeu 

Palmen, Riet Palmen, Ad en Carin Palmen en Leo Tillmanns. 
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Donderdag 12 december: filmavond met films uit de oude doos. Uit de reacties der 

toeschouwers bleek ook nu weer dat een terugblik in de geschiedenis der 

Landgraafse dorpskernen boeiend en interessant blijft. 

  

10.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. Voor 

het onderdeel cultuurhistorie neemt ook wethouder Alex Schiffelers vast deel aan het 

overleg. Echter, ook de burgervader en de overige wethouders toonden belangstelling 

voor het werk van de vereniging. Van gemeentewege is er grote interesse in de 

activiteiten van de HKVL (HeemKundeVereniging Landgraaf).                                                                                                                           

Overleg met de gemeente was er onder andere over de invulling van Nationale 

Monumentendag en Slot Schaesberg. Vertegenwoordigers vanuit het bestuur waren 

de heren Jo Schiffelers en Kees Hessels.                                                                     

Niet alleen de wethouders waren aanspreekpunt voor de vereniging, ook zijn 

ambtenaren (Jo Nievelstein en Tim Vaessen) bij het overleg aanwezig en is er 

meerdere keren per jaar met hen op diverse manieren contact.  

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 en grafheuvel; 

- de Erfgoednota van de gemeente Landgraaf. 

- het verstrekken van historische informatie en het beschikbaar stellen van foto’s voor 

de zogenaamde tijdvensters die op verschillende plaatsen door de gemeente 

Landgraaf zijn gerealiseerd. 

 

11. Samenwerking met andere instanties en verenigingen in en buiten 

Landgraaf. 
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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 internationale cultuurhistorische markt in Rolduc, aan de 

regiodag van de Heemkundeverenigingen van het LGOG in de regio’s Parkstad en 

Heuvelland. Er was overleg van het bestuur met dhr. Aryan Klein, directeur en 

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. Van een aantal Landgraafse verenigingen worden de 

verenigingsarchieven beheerd. 

Verdere uitbreiding van deze laatste 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 hiervoor noodzakelijk. Ook het aantal vrijwilligers dat bij archiefuitbreiding hand- 

en spandiensten kan verrichten, is maar beperkt. 

Onderzoek naar de historie van Landgraafse verenigingen, het completeren van hun 

archieven en hulpverlening bij het voorbereiden van publicaties blijft echter een 

voorname taak in de Heemkundeactiviteiten. 

De vereniging stelde fotomateriaal ter beschikking voor het verlevendigen van de 

buitenmuren van de supermarkt Plus in het winkelcentrum Op de Kamp. 

Ook werd fotomateriaal beschikbaar gesteld voor de aankleding van het nieuwe 

wijkcentrum aan de Strijthagerweg op het Eikske en het Cultuurhuis in de Veldstraat. 

Aan de Stichting de HEERLYCKheyt Schaesberg werd historische informatie 

verstrekt c.q. gecontroleerd voor diverse activiteiten van de stichting. Jo Kobben is de 

verbindingspersoon tussen de stichting en de heemkundevereniging. 

  

Overleg, uitwisseling en/of samenwerking met o.a.: 

-  alle participanten van het Multi Functioneel Centrum “An de Voeëgelsjtang “; 

-  parochie Nieuwenhagerheide/Schaesberg; 

-  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; 
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-  afdeling Zuid-Limburg van de Nederlandse Genealogische Vereniging door het 

beheer van de collectie die zich in de archieven van de Heemkundevereniging 

bevindt; 

-  de Stichting Linea Recta voor het Romeinse verleden van Landgraaf; 

-  de opgeheven Hamersstichting als verkooppunt van haar boeken; 

-  Omroep Landgraaf; 

-  de regionale pers; 

-  Stichting Bosbeheer Landgraaf; 

-  het Bokkenrijders Genootschap. 

 

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte. 

Voorzitter Jo Schiffelers heeft deze commissie zitting als lid. Zijn vervanger is Jo 

Kobben. Organisatie, agenda, data en tijdstippen van de vergaderingen liepen via de 

gemeente. 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. 

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.   

Dit overleg heeft helaas door het wegvallen van de door de gemeentelijke overheid 

aangestelde coördinator in het afgelopen jaar niet plaats gevonden.                           

In 2019 was er wel, gelijktijdig met de Nationale Monumentendag van de HKVL, op 

zaterdag 14 september een fancy fair en speeldag voor de schooljeugd op de 

speelplaats. Deze activiteit wenst de Oudervereniging van de school jaarlijks te laten 

terugkeren in combinatie met monumentendag.  
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Genealogische werkgroep Waubach. 

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. Deze bijeenkomsten mogen door elk lid van de 

vereniging bezocht worden. 

 

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 2019 was onze vereniging een aantal keren gastheer van 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 Heemkundedag, waarop naast het “kijken in de keuken “van de 

organiserende vereniging, een gezamenlijk thema besproken werd.                               

De bijeenkomsten vonden plaats in de studiezaal van onze Heemkundevereniging. 

    

12.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 in geklapperd en gedigitaliseerd. 

De vrijwilligers komen elke dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen bijeen.  

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 2019 was 25. Een kleine beloning voor hun inzet was er in de 

vorm van een gezellig etentje op de vrijwilligersavond op 5 oktober. 

 

13.Publicaties. 

Evenals voorgaande jaren verschenen ook in 2019 een aantal publicaties t.w.: 
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• 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 15 november in MFC “An d’’r Put” te 

Waubach. 

• Het themaboek voor Monumentendag van zaterdag 14 september met als 

thema “Vrij maar niet veilig”. De editie was grotendeels in kleur, hetgeen deze 

uitgave dubbel aantrekkelijk maakte. 

• Een compleet vernieuwde en gewijzigde herdruk van een vijf jaar geleden 

uitgegeven boek met de nieuwe titel “Landgraaf 75 jaar vrij”. 

  

14.Publiciteit.  

In de regionale weekbladen zoals Landgraaf Koerier, Via Landgraaf, Kerkklok 

Nieuwenhagerheide/Lichtenberg/Schaesberg werden regelmatig artikelen geplaatst 

door Jo Schiffelers. Ook digitale berichtgeving was te raadplegen op onder andere de 

site van “De Limburger “, de “Landgraaf Koerier” en “Via Landgraaf “. Helaas is de 

uitgave van de “Landgraaf Koerier” in de loop van 2019 gestopt, waardoor een voor 

de Heemkundevereniging zeer welkom publicatiemedium verdween.                                                                                                                    

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. Beheerder is Jo Schiffelers en Frans 

Theunissen is mederedacteur.                                                                                               

Jo Schiffelers actualiseerde als webmaster wekelijks de website. 

 

15. 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. 

In de laatste maanden van 2019 werd binnen het bestuur de vervanging en 

beveiliging van het computersysteem besproken. Er werden plannen gemaakt om in 

de loop van 2020 het computersysteem geheel te vervagen. 

Moeilijk was het om nieuwe aanwinsten nog een plek te geven in het uitpuilende   

archief. 
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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/of 

projectleider Aryan Klein. De interne werkgroep “Slot Schaesberg“ bestaande uit de 

heren Kees Hessels, Jo Schiffelers en Jo Kobben speelde in dit traject een actieve 

rol. 

16.Collectie. 

Bij een ruwe schatting zal het aantal in het archief aanwezige documenten boven de 

24.000 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. De collectie en de omvang ervan is uniek te noemen in de regio Zuid-

Limburg en ver daarbuiten. 

 

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. In 2017 werd de magische grens van 400 leden 

overschreden. Op 1 januari 2018 bedroeg het ledenaantal 390. In 2018 was het 

ledenaantal op 31 december 2018 389 en op 31 december 2019 383 leden. Ondanks 

de kleine daling die met name een gevolg is van het overlijden van leden, meldjongen 

zich elk jaar ook weer jongere leden aan. De vereniging blijft daarmee tot een van de 

grootste heemkundeverenigingen in Limburg behoren.  

Wederom kan met enige voldoening een verenigingsjaar afgesloten worden. 

De activiteitenkalender 2020 laat ons zien dat het lopende jaar wederom rijkelijk 

gevuld is met voor onze leden aantrekkelijke activiteiten, waarbij ook nu weer de 

medewerking van vele vrijwilligers hard nodig is om ook 2020 een succes te laten 

worden. 


