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Heemkundevereniging Geleen is opgericht op 19-03-1979 en telt ± 500 leden.  

Het statutaire doel is het beoefenen en bevorderen van heemkunde in de meest 
uitgebreide zin des woord; het in belang daarvan, verzamelen, voor de toekomst 
bewaren en- zo nodig conserveren van alle daartoe van belang geachte gegevens, 
geschriften en voorwerpen, zowel op historisch als ambachtelijk, bouwkundig, als 
archeologisch, als op welk ander terrein dan ook betreffende het verleden en heden van 
Geleen en omstreken; alsmede het aanleggen en beheren van een bibliotheek, een 
archief, een kunstverzameling en andere verzamelingen van welke aard dan ook. 

De inkomsten bestaan voornamelijk uit contributiegelden en incidentele donaties. 
 
Vrijwilligers. 
Onze vrijwilligerslijst omvat ± 70 namen van personen die op een of andere manier op 
vrijwillige basis werkzaamheden voor de vereniging verrichten. 
Zo zijn er een viertal vrijwilligers bezig met het digitaliseren van geschriften, foto’s en 
archieven. Dit in samenspraak met erfgoedcentrum De Domijnen en registratie volgens hun 
“Mais Flexis-format”. Deze vrijwilligers opereren deels in het kader van participatie.  
Ook zijn een aantal mensen actief bezig met het zgn. Aezel-project waarbij kadastrale 
gegevens gekoppeld worden aan gegevens uit het bevolkingsregister en burgerlijke stand. 
Voor het vrijwilligerswerk worden geen vergoedingen gegeven. 
 
Onze werkgroepen. 
De werkgroep geschiedenis  
verzorgt het merendeel van de publicaties van HVG. 

• minimaal drie keer per jaar brengt HVG een tijdschrift (full color) uit. 

• het uitbrengen van thematische boeken, met titels die betrekking hebben op de 
historie van Geleen. 

 
De werkgroep dialect  
houdt zich  bezig met het promoten, voorlichting geven  en in stand houden van het 
Geleense dialect door 

• het organiseren van jeugddialectdagen en het afnemen van het Gelaens Diktee 

• het meewerken aan de realisatie van “’t Greun Beukske van ’t Gelaens”.  

• het ontwikkelen en in stand houden van een podcast in het Geleens dialect.  
 
De werkgroep bibliotheek  
verzamelt en documenteert boeken en geschriften specifiek over Geleen en omgeving.  

• Zij draagt zorg voor het beheer van de bibliotheek en de uitbreiding van het archief 

• Zij Initieert de opbouw van een digitaal boekenbestand  

• Zij stuurt de vrijwilligers aan die bezig zijn met de digitalisering van het archief 

• Leden HVG kunnen gratis van de bibliotheek en het archief gebruik maken.  
 
De werkgroep fotodocumentatie  
verzamelt, bewaart, documenteert en digitaliseert zowel oude als nieuwe foto’s.  
Vaak worden zij beschikbaar gesteld aan aanvragers uit het hele land.  
Het Erfgoedcentrum De Domijnen maakt eveneens gebruik van de beeldbank van HVG. 
 
De werkgroep beheer  



zorgt voor het onderhoud in ruime zin van het historische gebouw, voor zover dat niet tot de 
taken van de afdeling vastgoed van de gemeente behoort. 
 
Werkgroep genealogie  
beheert en bewerkt een bestand met daarin bijna 60.000 namen die met Geleen gelinkt 
worden en voor zover mogelijk aan elkaar gekoppeld zijn.  
In dat zelfde kader wordt een bestand beheerd van 15000 bidprentjes, geheel gedigitaliseerd 
en opzoekbaar. 
 
De werkgroep kruisen en kapellen  
verzorgt de instandhouding en informatie over de kleine monumenten binnen Geleen. 
 
Overige werkgroepen 

• zorgen voor de realisatie van exposities en public relations.  

• HVG is aanwezig op jaarmarkten en braderieën, en op social media en 
www.heemkunde-geleen.nl 

• Ondersteuning van en hulp bij de restauratie van voorwerpen, glas in loodramen en 
ander Klein Cultureel Erfgoed, die na restauratie bij HVG worden tentoongesteld 

 
Geplande evenementen en acties 

• In het jaar van de mijnen (2015) werd meegewerkt aan een thema-avond over de 
mijnen. In dat jaar werd er ook een educatief programma over de mijnen uitgerold 
voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Sittard-Geleen. Dit programma is 
verder doorontwikkeld en om de vier jaar aan de basisscholen aangeboden. 

• Jaarlijks wordt er een open dag gehouden met diverse activiteiten. 

• De heemkundevereniging organiseert regelmatig lezingen en rondleidingen door 
Geleen.  

• Ook werden er in de afgelopen niet alleen individuele personen ontvangen, maar ook 
groepen. Voor deze groepen werden vaak speciale thema’s geproduceerd. 

• Aanvang met de aanleg van een unieke beleeftuin bij ons gebouw. Daarbij gaat het 
om lokale traditionele kruiden en vruchten. Dit gebeurt door vrijwilligers in 
samenwerking met een tuinarchitect en een hoveniersbedrijf. 

• In de nabije toekomst wordt van de heemkundevereniging ook een belangrijke 
bijdrage verwacht in het kader van de gemeentelijke visie op de vrijetijdseconomie. 
Eén van de speerpunten wordt het mijnverleden in onze stad. Dat mijnverleden willen 
wij ook voor de jeugd inzichtelijk maken.  

• Verder willen wij een boekwerk samenstellen over de voormalige Staatsmijn Maurits. 
Daarin moet dan ook de transitie naar de huidige chemische industrie tot uitdrukking 
komen.  

 
Geplande  exposities 
2021 

febr/maart:   Architect Jos Cuypers en Geleen 
april/ juni:   Geleense Schilders/2, Sint-Jansgeleen, Graaf Huyn  
oktober/november:  Geleense schilders/3, Mauritspark 

2022 
jan/feb:   100 jaar gemeentehuis Geleen 
april/mei:   Geleense schilders/4 
okt/nov:   Geleense schilders/5, Barbaraviering 40 jaar, Luuj van Gelaen  

2023 
jan/feb:   MAC Geleen Motorsport 
april/mei:   Geleense schilders/6 
okt/nov:   Geleense schilders/7 
 
 

Voor het bezoeken van de exposities worden geen entreegelden geheven. 


