
 

Wat is en doet de HVG? 
 
De heemkundevereniging is in 1979 
opgericht en is actief op het gebied van 
haar beide doeleinden: 
-Het vergaren van kennis omtrent de 
eigen geschiedenis van volk en bodem 
(dit is heemkunde) 
-Het via publicaties en anderszins 
uitdragen van deze kennis.  
 
Onze vereniging heeft inmiddels circa 
400 leden en bestaat uit een aantal 
werkgroepen en ad hoc commissies. 
Enkele noemenswaardige activiteiten 
van de vereniging zijn: 
 
● De uitgave van een tijdschrift in full 
color, dat drie keer per jaar verschijnt  
(gratis bezorging voor leden uit Geleen 
en enkele buurgemeenten). 
 
● Er zijn diverse werkgroepen actief op 
het gebied van o.a.; 
 
 Geschiedenis, deze werkgroep belegt 
regelmatig een vergadering en hierin 
worden de diverse activiteiten op het 
gebied van de geschiedeins van Geleen 
besproken. Ook wordt hier 
medewerking gevraagd voor de diverse 
projecten. Een keer per jaar houdt deze 
werkgroep een kleine excursie. 
 
  
 

 Genealogie (stamboomonderzoek), 
iedere dinsdagavond komt deze 
werkgroep bij elkaar. 
We beheren ook een bestand van meer 
dan 60.000 personen uit het Geleense 
(het BBG) en dit bestand wordt nog 
regelmatig aangevuld. Misschien zitten 
er ook wel al mensen uit jouw familie 
in. Vraag het na bij een van onze 
werkgroep leden. 
 Fotodocumentatie, wij hebben enkele 
jaren geleden al onze foto’s 
gedigitaliseerd en daardoor hebben we 
tienduizenden foto’s waaronder vele 
klassenfoto’s van de diverse Geleense 
scholen. 
    
● Het beheer en onderhoudt aan onze 
website. Onze website, gemaakt door 
een lid van onze vereniging, moet up to 
date worden gehouden. Verder beschikt 
onze vereniging over een externe harde 
schijf die met vele gegevens is gevuld, 
die voor onze leden ter beschikking 
staan.  
  
● Onze technische commissie bestaat 
uit mensen met twee rechterhanden. 
Die alles in en om onze lokaliteiten 
maken en/of opknappen. 
 
● We verzamelen allerlei voorwerpen en 
geschriften die betrekking hebben op de  
geschiedenis van Geleen.  
Veel mensen weten ons te vinden als ze 
spullen van Geleen weg willen doen. 

● Het actief meewerken aan het 
beschermen van de vele monumenten 
in het Geleense.  
Zo is een ontwerp monumenten 
verordening samengesteld en een oude 
waterput door de leden gerestaureerd.  
Ook het wel en wee van onze kruisen en 
kapellen heeft onze aandacht.  
Wij zijn betrokken bij het periodiek 
overleg over het monumentenbeleid in 
de gemeente Sittard-Geleen en zijn wij 
vertegenwoordigd in de commissie 
welke de open monumentendag 
voorbereidt 
 
● Onze vereniging beheert de archieven 
van diverse verenigingen. 
We beschikken over een grote collectie 
bidprentjes van mensen die iets met 
Geleen te maken hebben gehad. 
De bibliotheek bevat een schat aan 
boeken over Geleen, welke ter 
beschikking staan voor de leden. 
 
● De Heemkundevereniging Geleen 
neemt regelmatig deel aan exposities, 
we staan op de diverse braderieën c.q. 
markten in Geleen, en organiseert zelf 
ieder jaar enkele (dia-) presentaties. 
Ook onze open dag in het najaar trekt 
altijd veel bezoekers. 
 
 
 
 
 

 

Wat is en doet de HVG? 
 
De heemkundevereniging is in 1979 
opgericht en is actief op het gebied van 
haar beide doeleinden: 
-Het vergaren van kennis omtrent de 
eigen geschiedenis van volk en bodem 
(dit is heemkunde) 
-Het via publicaties en anderszins 
uitdragen van deze kennis.  
 
Onze vereniging heeft inmiddels circa 
400 leden en bestaat uit een aantal 
werkgroepen en ad hoc commissies. 
Enkele noemenswaardige activiteiten 
van de vereniging zijn: 
 
● De uitgave van een tijdschrift in full 
color, dat drie keer per jaar verschijnt  
(gratis bezorging voor leden uit Geleen 
en enkele buurgemeenten). 
 
● Er zijn diverse werkgroepen actief op 
het gebied van o.a.; 
 
 Geschiedenis, deze werkgroep belegt 
regelmatig een vergadering en hierin 
worden de diverse activiteiten op het 
gebied van de geschiedeins van Geleen 
besproken. Ook wordt hier 
medewerking gevraagd voor de diverse 
projecten. Een keer per jaar houdt deze 
werkgroep een kleine excursie. 
 
  
 

 Genealogie (stamboomonderzoek), 
iedere dinsdagavond komt deze 
werkgroep bij elkaar. 
We beheren ook een bestand van meer 
dan 60.000 personen uit het Geleense 
(het BBG) en dit bestand wordt nog 
regelmatig aangevuld. Misschien zitten 
er ook wel al mensen uit jouw familie 
in. Vraag het na bij een van onze 
werkgroep leden. 
 Fotodocumentatie, wij hebben enkele 
jaren geleden al onze foto’s 
gedigitaliseerd en daardoor hebben we 
tienduizenden foto’s waaronder vele 
klassenfoto’s van de diverse Geleense 
scholen. 
    
● Het beheer en onderhoudt aan onze 
website. Onze website, gemaakt door 
een lid van onze vereniging, moet up to 
date worden gehouden. Verder beschikt 
onze vereniging over een externe harde 
schijf die met vele gegevens is gevuld, 
die voor onze leden ter beschikking 
staan.  
  
● Onze technische commissie bestaat 
uit mensen met twee rechterhanden. 
Die alles in en om onze lokaliteiten 
maken en/of opknappen. 
 
● We verzamelen allerlei voorwerpen en 
geschriften die betrekking hebben op de  
geschiedenis van Geleen.  
Veel mensen weten ons te vinden als ze 
spullen van Geleen weg willen doen. 

● Het actief meewerken aan het 
beschermen van de vele monumenten 
in het Geleense.  
Zo is een ontwerp monumenten 
verordening samengesteld en een oude 
waterput door de leden gerestaureerd.  
Ook het wel en wee van onze kruisen en 
kapellen heeft onze aandacht.  
Wij zijn betrokken bij het periodiek 
overleg over het monumentenbeleid in 
de gemeente Sittard-Geleen en zijn wij 
vertegenwoordigd in de commissie 
welke de open monumentendag 
voorbereidt 
 
● Onze vereniging beheert de archieven 
van diverse verenigingen. 
We beschikken over een grote collectie 
bidprentjes van mensen die iets met 
Geleen te maken hebben gehad. 
De bibliotheek bevat een schat aan 
boeken over Geleen, welke ter 
beschikking staan voor de leden. 
 
● De Heemkundevereniging Geleen 
neemt regelmatig deel aan exposities, 
we staan op de diverse braderieën c.q. 
markten in Geleen, en organiseert zelf 
ieder jaar enkele (dia-) presentaties. 
Ook onze open dag in het najaar trekt 
altijd veel bezoekers. 
 
 
 
 
 

 

Wat is en doet de HVG? 
 
De heemkundevereniging is in 1979 
opgericht en is actief op het gebied van 
haar beide doeleinden: 
-Het vergaren van kennis omtrent de 
eigen geschiedenis van volk en bodem 
(dit is heemkunde) 
-Het via publicaties en anderszins 
uitdragen van deze kennis.  
 
Onze vereniging heeft inmiddels circa 
400 leden en bestaat uit een aantal 
werkgroepen en ad hoc commissies. 
Enkele noemenswaardige activiteiten 
van de vereniging zijn: 
 
● De uitgave van een tijdschrift in full 
color, dat drie keer per jaar verschijnt  
(gratis bezorging voor leden uit Geleen 
en enkele buurgemeenten). 
 
● Er zijn diverse werkgroepen actief op 
het gebied van o.a.; 
 
 Geschiedenis, deze werkgroep belegt 
regelmatig een vergadering en hierin 
worden de diverse activiteiten op het 
gebied van de geschiedeins van Geleen 
besproken. Ook wordt hier 
medewerking gevraagd voor de diverse 
projecten. Een keer per jaar houdt deze 
werkgroep een kleine excursie. 
 
  
 

 Genealogie (stamboomonderzoek), 
iedere dinsdagavond komt deze 
werkgroep bij elkaar. 
We beheren ook een bestand van meer 
dan 60.000 personen uit het Geleense 
(het BBG) en dit bestand wordt nog 
regelmatig aangevuld. Misschien zitten 
er ook wel al mensen uit jouw familie 
in. Vraag het na bij een van onze 
werkgroep leden. 
 Fotodocumentatie, wij hebben enkele 
jaren geleden al onze foto’s 
gedigitaliseerd en daardoor hebben we 
tienduizenden foto’s waaronder vele 
klassenfoto’s van de diverse Geleense 
scholen. 
    
● Het beheer en onderhoudt aan onze 
website. Onze website, gemaakt door 
een lid van onze vereniging, moet up to 
date worden gehouden. Verder beschikt 
onze vereniging over een externe harde 
schijf die met vele gegevens is gevuld, 
die voor onze leden ter beschikking 
staan.  
  
● Onze technische commissie bestaat 
uit mensen met twee rechterhanden. 
Die alles in en om onze lokaliteiten 
maken en/of opknappen. 
 
● We verzamelen allerlei voorwerpen en 
geschriften die betrekking hebben op de  
geschiedenis van Geleen.  
Veel mensen weten ons te vinden als ze 
spullen van Geleen weg willen doen. 

● Het actief meewerken aan het 
beschermen van de vele monumenten 
in het Geleense.  
Zo is een ontwerp monumenten 
verordening samengesteld en een oude 
waterput door de leden gerestaureerd.  
Ook het wel en wee van onze kruisen en 
kapellen heeft onze aandacht.  
Wij zijn betrokken bij het periodiek 
overleg over het monumentenbeleid in 
de gemeente Sittard-Geleen en zijn wij 
vertegenwoordigd in de commissie 
welke de open monumentendag 
voorbereidt 
 
● Onze vereniging beheert de archieven 
van diverse verenigingen. 
We beschikken over een grote collectie 
bidprentjes van mensen die iets met 
Geleen te maken hebben gehad. 
De bibliotheek bevat een schat aan 
boeken over Geleen, welke ter 
beschikking staan voor de leden. 
 
● De Heemkundevereniging Geleen 
neemt regelmatig deel aan exposities, 
we staan op de diverse braderieën c.q. 
markten in Geleen, en organiseert zelf 
ieder jaar enkele (dia-) presentaties. 
Ook onze open dag in het najaar trekt 
altijd veel bezoekers. 
 
 
 
 
 



 

● De vereniging is onder anderen 
vertegenwoordigd in de navolgende 
instanties: 
Cultuurfederatie Geleen,  
Stichting Cultuur Historische Uitgaven 
Geleen,  
Stichting Sint-Janskluis,  
Adviescommissie straatnaamgeving der 
gemeente Sittard-Geleen,  
Jeugddialek-aovond, en anderen. 
 
Digitaliseren van archieven 
Ook jij kunt ertoe bijdragen, dat ons 
cultureel erfgoed niet verloren gaat.  
Wordt dus ook lid; de kosten bedragen 
slechts € 20,00 per 
jaar/postlidmaatschap, voor mensen 
die het tijdschrift per post willen 
ontvangen, € 30,00 per jaar. 
 
Verder zijn wij voortdurend op zoek 
naar vrijwilligers, die ons helpen het 
bovenstaande te verwezenlijken.  Wij 
nodigen je uit om vrijblijvend een 
afspraak te maken met één van de 
bestuursleden. 
 
Meldt je aan als lid of breng eens een 
bezoek aan onze lokaliteiten in de 
voormalige Augustinusschool aan de 
Jupiterstraat 35a te 6161XD Geleen.  
 
Daar is ook de verzameling museale 
voorwerpen van de vereniging 
ondergebracht.  
 

De openingstijden van onze 
lokaliteiten in de Jupiterstraat zijn:  
 
Maandagmiddag van 14.00 - 16.30 uur   
 
Dinsdagavond van 19.00 - 20.00 uur  
 
Eerste zaterdag v/d maand 09.30 -
12.00 uur 
 
En verder op afspraak. 
 
Voor meer informatie kun je terecht op 
onze website:  
 
www.heemkunde-geleen.nl  
 
of per email: 
 
info@heemkunde-geleen.nl 
 
 
 
 

 
 

                            

 
 

 
GELAEN IS GELAEN 

  
 
Dat is in ieder geval het devies van de 
Heemkundevereniging Geleen. Ook al 
zijn wij door een herindeling opgegaan 
in één grote gemeente, de (cultuur-) 
historie van Geleen is en blijft een op 
zichzelf staand gegeven. Het verschilt 
nogal van die van de andere bij de 
herindeling betrokken plaatsen. 
Dat Geleen een rijke eigen cultuur en 
historie heeft, bewijzen de vele boeken 
en andere geschriften die verschenen 
zijn.  
Voor de vele uitgaven die er verschenen 
zijn en nog zullen verschijnen wordt 
veelal een beroep gedaan op onze 
vereniging. 
De Heemkundevereniging Geleen (HVG) 
biedt iedereen (ook jou) die hierin 
interesse heeft volop de mogelijkheid 
om hiermee aan de slag te gaan. En er 
zijn zeer veel boeiende mogelijkheden. 
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