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Ten Geleide

Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Limburg(1945-1990)
De Katholieke Werkende Jongeren in Limburg zijn voortgekomen uit de fusie van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ)
en de Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd (VKAJ) in het bisdom Roermond. Deze fusie vond omstreeks 1965 plaats.
Zowel van KAJ als VKAJ bevinden zich stukken in het archief. Het gedeelte van na de fusie betreft het geografisch
gezien op de provincie gebaseerde coördinatiegebied. Een dergelijk gebied staat hiërarchisch gezien onder de landelijke
KWJ en vormt een tussenschakel met de vijf districten in Limburg en de afdelingen, per plaats. Het secretariaat van dit
gebied was gevestigd in de oude kajotterscentrale (van de KAJ) te Sittard.
Een groot gedeelte van dit archief is door duivenuitwerpselen aangetast.
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112.Stukken betreffende de landelijke KWJ-werkgroep voor (en tegen) Uitzendbureaus.
1977-1979
113.Verslagen van vergaderingen van de Landelijke Klachtenactiegroep. Met bijlagen.
1980-1981
114.Stukken betreffende problemen rond de betaling van het minimumjeugdloon in de
Horeca. 1980-1981
115.Stukken betreffende opfris-cursussen voor werkelozen in Limburg, georganiseerd
door de Regionale Stuurgroep Werkeloosheid in de Oostelijke Mijnstreek en de
Stichting SIAO. [1978]
116.Stukken betreffende het "meidenwerk", een groepsgebeuren voor meisjes van 16
tot 23 jaar binnen de KWJ. 1981
117.Verslagen van vergaderingen van de Regionale Stuurgroep Werkeloosheid (voor de
Oostelijke Mijnstreek), ingesteld door het Stadsgewest Oostelijke Mijnstreek.
1980-1981
118.Verslagen van vergaderingen van de werkgroep
Jongerenhuisvesting/Jeugdwerkeloosheid van de KWJ. Met bijlagen 1980-1981
119.Verslagen van vergaderingen van het district Sittard van de Federatie Bouw- en
Houtbonden, waaraan KWJ'ers deelnamen. 1980-1981
120.Stukken betreffende een door de KWJ georganiseerde manifestatie in Heerlen tegen
de verlaging van het wettelijk minimumjeugdloon. 1980-1981
121.Stukken betreffende de landelijke coördinatiegroep Gezondheidszorg. 1980-1981
122.Stukken betreffende de samenwerking van de KWJ op landelijk en regionaal niveau
met de Industriebond FNV. 1978-1981
123.Stukken betreffende een informatiecampagne van de vakbonden in het
beroepsgoederenvervoer. 1979
124.Stukken betreffende het project "Grenzeloos-Werkeloos" over werkeloosheid in de
Oostelijke en de Westelijke Mijnstreek, georganiseerd door het Missionair Centrum
Heerlen in samenwerking met de KWJ. 1979
125.Circulaires van de FNV aan de aangesloten vakbonden. 1979-1980
126.Circulaires van de FNV-Limburg aan de aangesloten vakbonden en de leden.
1978-1980
127.Stukken betreffende contacten met de Industriebond FNV. 1981
128.Stukken betreffende het provinciaal comité tegen de Jeugdwerkloosheid van het
NVV-Jongerenkontakt. 1979
129.Circulaires van het Bureau aan de leden houdende informatie inzake activiteiten.
1979-1980
130.Circulaires van het NVV-Jongerenkontakt aan de leden. 1980
131.Verslagen van vergaderingen van het provinciaal overlegorgaan inzake Onderwijs
en Beroepenvoorlichting (in Limburg). Met bijlagen. 1970-1971
132.Stukken betreffende landelijke kadercursussen. 1976-1977
133.Circulaires van de Socialistische Unie te Amsterdam houdende informatie inzake
het op linkse wijze verzorgen van de administratie en financiën van verenigingen
e.d. 1977
134.Stukken betreffende internationale zaken waaraan door de KWJ aandacht
geschonken werd. 1977
135.Circulaires van het Bureau aan administratieve medewerkers en vrijgestelden
houdende informatie inzake keuringen en salarissen. 1977
136.Circulaires van het Bureau aan de districten houdende informatie over de
discussienota inzake Kadervorming. 1974
137.Stukken betreffende de introductiegroep ter Opvang van Nieuwe Vrijgestelden in
Limburg. 1975
138.Financiële stukken van de diocesane bonden van de KAJ en de VKAJ over
1963-1964 en 1964-1965. 1965-1966
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139.Stukken betreffende de jongerendag "Tribunaal '79" georganiseerd door de
Werkende Jeugd-CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) gehouden te Putten op 6
oktober. 1979
140.Loonboeken van de landelijke KAJ over 1947 tot en met 1951. 1947-1951
141.Verslagen van een studiedag over de organisatie van de KWJ, gehouden te Veghel
op 12 augustus. 1978
142.Stukken betreffende de bijeenkomst van de Centrale Raad, gehouden te
Soesterberg op 1 tot en met 3 september. 1978
143.Stukken betreffende het steuncomité Mijnwerkers Pensioenactie. 1975-1976
144.Stukken betreffende een handenarbeidcursus, gegeven door de KAJ. 1965
145.Toneelscript voor een scène over arbeiders. z.j.
146.Nota "Over de rol van de financiën binnen de beweging". 1973
147.Verslag van de activiteiten en werkzaamheden van het NVV-Jongerenkontakt over
1968-1969. 1969
148.Stukken betreffende een handenarbeidcursus van de landelijke VKAJ en de KAJ.
z.j.
149.Stukken betreffende kamp- en bivakwerk van de landelijke KAJ, de VKAJ en de
KWJ. [1965]
150.Accountantsrapport uitgebracht door accountantskantoor H.C.M. van Maarsseveen
aan de diocesane KAJ over 1966. 1967
151.Verslagen van de Centrale Raad, gehouden te Soesterberg van 29 tot en met 31 mei.
Met bijlagen. 1970
152.Statuten en huishoudelijk reglement van de landelijke KAJ. 1949
153.Verslagen van de Centrale Raad, gehouden te Soesterberg van 9 tot en met 11 mei.
Met bijlagen. 1969
154.Stukken betreffende de Winkelgroepen, die acties voor betere werkomstandigheden
voor winkelpersoneel voerden. 1978-1980
155.Verslag van een landelijk overleg over gezondheidszorg op 30 januari. Met bijlage.
1978
156.Stukken betreffende landelijke acties met betrekking tot scholing voor 16- tot 18jarigen. 1978-1980
157.Stukken betreffende studiedagen en -weekends over jeugdwerkeloosheid in
Limburg. 1979
158.Bijlagen behorende bij de vergadering van de jongerenafdeling van de
Interregionale Vakbondsraad in de Eurregio Maas-Rijn gehouden te Bemelen op 16
tot en met 18 maart. 1979
159.Stukken betreffende het internationale werk van de KWJ in Europa en de andere
werelddelen. 1978
160.Stukken betreffende contacten met instanties buiten de KWJ. 1968-1969
161.Brieven van en doorslagen van brieven aan de KJM, het Buro voor Jongerenservice
in Limburg, gevestigd te Venlo. Met bijlage. 1969
162.Brief van en doorslagen van brieven aan de Meisjesbeweging van de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond (LLTB) te Roermond. 1968-1969
163.Brieven van en doorslagen van brieven en circulaires aan functionarissen van
landelijke en provinciale jeugdorganisaties. 1968-1969
164.Jaarverslagen van de Stichting Centrum voor Jeugdservice Heerlen over 1968 en
1969. 1969-1970
165.Brief van de Belgische KWJ, met circulaire houdende de organisatiestructuur van
die vereniging. 1968
166.Brieven en circulaires van het district Oude (later Oostelijke) Mijnstreek. 1968-1969
167.Circulaire van de landelijke KWJ inzake de organisatie van de Centrale Raad. 1969
168.Nota van Jo Meyers, provinciaal coördinator, inzake plannen met betrekking tot de
ontwikkeling van ontmoetingscentra voor de werkende jongeren in de
industriecentra. z.j.
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169.Circulaires van de SCJ te Heerlen houdende informatie inzake de activiteiten. 1969
170.Verslag van een gesprek van de landelijke KWJ met een delegatie van de
Nederlandse Studenten Raad. [1969]
171.Circulaire van het Centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk te Sittard inzake de
nieuwe bestuurssamenstelling. 1969
172.Correspondentie met de volkshogeschool "Geerlingshof" te Valkenburg-Houthem.
1969
173.Verslag van Jo Meyers, provinciaal coördinator, van een gesprek met Philipsjongeren te Sittard. [1969]
174.Bijlagen behorende bij een studieweekend over doel en beginsel methoden van de
KWJ, gehouden van 8 tot en met 10 november. 1968
175.Nota van de Centrale Raad inzake de voor het district Midden-Limburg relevante
besluiten van die raad. 1969
176.Stukken betreffende de samenstelling van de Centrale Raad van 1968 en 1969.
1968-1969
177.Verslagen van vergaderingen van het nationaal bestuur. Met bijlagen. 1968-1969
178.Circulaires van de landelijke staf inzake dagelijkse zaken. 1968-1969
179.Scriptie "Culturele documentatie en het functioneren hiervan binnen de
jeugdorganisaties in de provincie Limburg" van P. Stultiens te Sittard. 1968
180.Convocatie voor een vergadering van het nationaal bestuur. Met bijlagen. 1970
181.Brieven en circulaires van en doorslagen van brieven aan de Raad voor het
Jeugdbeleid in Limburg. 1968-1969
182.Circulaires van het district Oostelijke Mijnstreek houdende informatie inzake de
activiteiten. Met bijlagen. 1969-1970
183.Brieven en circulaires van het district Westelijke Mijnstreek inzake cursuswerk voor
werkende jongeren. Met bijlagen. 1969
184.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van het district Westelijke Mijnstreek.
1968
186.Circulaires van de NKV Centrale te Heerlen inzake de invoering van de Algemene
Bijstandswet en een interne reglementenwijziging. 1969
187.Verslagen van werkbesprekingen van de landelijke staf en het provinciaal team van
vrijgestelden. Met bijlagen. 1968-1969
188.Circulaires van de Katholieke Jeugdraad voor Nederland houdende informatie
inzake bestuurszaken en activiteiten. 1969
189.Stukken betreffende streekscholen in de Westelijke Mijnstreek. 1969
190.Brief van de Stichting Vakopleiding in Limburg over een scheiding van de
verantwoordelijkheden met de KWJ. 1969
191.Nota's van de Provinciale Jeugdraad voor Limburg inzake de structuur van het
jeugdwerk in Limburg. 1969
192.Verslagen van vergaderingen van het team van vrijgestelden van het district
Oostelijke Mijnstreek. 1966-1968
193.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Limburgse Emigratie
Stichting. Met bijlagen. 1969
194.Convocaties van de landelijke KWJ voor twee bijeenkomsten van
districtpenningmeesters. 1969
195.Verslagen van werkbesprekingen voor de vrijgestelden in Limburg. 1969
196.Convocatie voor een vergadering van de Landelijke Financiële Raad op 12
december. Met bijlage. 1969
197.Verslagen van vergaderingen van de Landelijke Financiële Raad. Met bijlagen. 1969
198.Brief aan aalmoezenier F. Sampers te Maastricht over een conflict met de Stichting
Jeugdwelzijn Midden-Limburg en een ontwerp van een brief aan aalmoezenier
B.H.J. Timmermans te Sittard over vacatures voor aalmoezeniers in vier Limburgse
districten. 1969
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Jongens te Roermond. Met bijlagen. 1966
199.Verslag van een vergadering van het bestuur van de Katholieke Levensschool voor
200.Circulaires van de Landelijke Katholieke Stichting Levensscholen voor Werkende
Jongeren houdende informatie inzake bestuurszaken en hun activiteiten. 1967-1969
201.Correspondentie met de Regionale Stichting voor RK Levensscholen voor Jeugdige
Werknemers te Tegelen over een plakactie van de KWJ tegen bedrijven in NoordLimburg die hun jonge werknemers geen gelegenheid boden vormingsinstituten te
bezoeken. 1969
202.Verslagen van vergaderingen van de Landelijke Regionale Stichtingen voor
Katholieke Levensscholen voor Werkende Jongens. 1969
203.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Katholieke Limburgse
Emigratie Stichting. 1969
204.Stukken betreffende het Provinciaal Centrum van de NKV Limburg. 1969
205.Brieven van de Stichting Studie- en Vormingswerk voor Vrouwen te Heerlen
houdende uitnodigingen voor vergaderingen. 1969
206.Toespraak van (onbekend) over de structuur van de KWJ gehouden in het
Provinciaal Centrum van de NKV Limburg op 8 februari. 1969
207.Nota van (onbekend) inzake de resultaten van een studiedag van de Limburgse
districten. 1969
208.Verslagen van werkbesprekingen van de KWJ Limburg. 1969
209.Circulaires en kopieën van het Provinciaal Centrum van het NKV Limburg houdende
informatie inzake activiteiten. 1969
210.Verslag van een studiedag voor districtsaalmoezeniers gehouden op 24 en 25
oktober. 1967
211.Stukken betreffende de pastorale zielzorg voor de werkende jongeren in Limburg.
1968-1970
212.Rapport "De werkende jeugd" van Jo Hochs en Bert Heyen van de Katholieke
Sociale Academie te Sittard. 1968
213.Verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur van het Provinciaal
Centrum van het NKV Limburg. 1968-1969
214.Brieven van en doorslagen van brieven aan het NKV Limburg. Met bijlagen. 1969
215.Verslagen van vergaderingen van de landelijke staf en het landelijke kleine team
van vrijgestelden. Met bijlagen. 1970
216.Verslagen van vergaderingen van het werkteam van vrijgestelden in Limburg. Met
bijlagen. 1970
217.Brieven aan de landelijke KWJ over de financiën betreffende de studiedagen voor
vrijgestelden in Limburg, gehouden in Well van 10 tot en met 14 augustus. 1970
218.Verslagen van vergaderingen van de Landelijke Financiële Raad. Met bijlagen.
1970-1971
219.Stukken betreffende de verkiezing van een Diocesane Pastorale Raad in het bisdom
Roermond en de vertegenwoordiging van het NKV Limburg daarin. 1970
220.Brieven en circulaires van en doorslagen van brieven aan het Provinciaal Centrum
van het NKV Limburg. 1970
221.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van het Provinciaal Centrum van het
NKV Limburg. Met bijlagen. 1970
222.Stukken betreffende de Stichting Vakantiewerk van het NKV. 1970
223.Programma van de activiteiten van het NKV in de winter 1969/1970. 1969
224.Programma van een cursus voor maatschappelijke en politieke vorming van het
NKV in het seizoen 1970/1971. 1970
225.Folder van de werkgroep Vormingswerk Limburg, Limburgse kranten over het
"Kranten diskussie projekt Limburg '71". 1970
226.Kwartaalverslagen van de Katholieke Jeugdraad voor Nederland (KJR), dienst
Publiciteit over het vierde kwartaal van 1969 en het 1ste van 1970. 1969, 1970
227.Stukken betreffende de discussie, gevoerd door de gespreksgroep
Jongerenstatuut, waaraan een vijftigtal landelijke organisaties en instellingen
deelnamen, inzake de wenselijkheid van een apart jongerenstatuut, een soort CAO
voor jeugdige werknemers. [1969]
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228.Stukken betreffende de werkgroep inzake de Oprichting van een Vormingscentrum
voor Werkende Jongeren in de Westelijke Mijnstreek, ingesteld door de besturen
van Lagere Technische Scholen en vormingsinstituten in de Westelijke Mijnstreek,
de KWJ en de Stichting Vakopleiding Limburg. 1970
229.Aantekeningen van (anoniem) over een gesprek over vorming, gehouden te Sittard
op 24 september. 1970
230.Programma van een stageweek "Connaissance de la Hollande", georganiseerd door
de Nederlandse Jeugdgemeenschap van 16 tot en met 23 augustus. 1970
231.Nota's van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap inzake het Cower Rapport van het
ministerie van CRM over (inzake) de financiering van het jeugdwerk. 1967
232.Verhandeling houdende belangrijke punten uit de discussie van de werkgroep
Standpuntenbepaling Regionale Organen van de landelijke KWJ naar aanleiding
van de nota "Regionale Organen". z.j.
233.Circulaire van de landelijke KWJ aan de deelnemers van het congres over
medezeggenschap van het NKV houdende het standpunt van de KWJ over
medezeggenschap in de bedrijven. z.j.
234.Brief van het NKV contactorgaan Jeugd en Bedrijfsleven aan de commissie
Vakopleiding van het NKV over de invoering van jongerenstatuten in bedrijven. Met
bijlagen. 1970
235.Stukken betreffende vergaderingen van de Katholieke Limburgse
Emigratiestichting. Met bijlagen. 1970
236.Redevoering van Frans Dohmen, bondsvoorzitter van de Nederlandse Katholieke
Mijnwerkersbond, uitgesproken te Heerlen op 8 juli. Met bijlage. 1966
237.Convocatie voor een vergadering van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond,
op 23 oktober. 1970
238.Formulieren ten behoeve van een enquête onder de cursisten van
leerlingenstelsels. z.j.
239.Verslagen van algemene bestuursvergaderingen van de Stichting Vakopleiding in
Limburg. Met bijlagen. 1969-1970
240.Stukken betreffende streekscholen voor werkende jongeren in Limburg. 1968-1970
241.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Stichting Raad voor het
Jeugdbeleid Limburg. 1970
242.Circulaire van en doorslag van brief aan H. Arts over de oprichting van een
jeugdraad te Sittard. 1969
243.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Sportraad voor de provincie
Limburg. Met bijlagen. 1970
244.Verslagen van vergaderingen van het landelijk dagelijks en het nationaal bestuur.
Met bijlagen. 1970
245.Stukken betreffende jeugdwerk in de provincie Limburg. 1970
246.Circulaires van de Kontaktraad van de Stichting Raad voor het Jeugdbeleid
Limburg houdende informatie inzake jongerenwerk in de provincie Limburg. 1970
247.Brieven en circulaires van de volkshogeschool Geerlingshof te ValkenburgHouthem over deelname van de KWJ aan en informatie over een studiedag voor
streekcentra voor de werkende jeugd op 14 maart. 1970
248.Stukken betreffende internationale activiteiten van de KWJ. 1970
249.Circulaires van de landelijke KWJ houdende berichten bestemd voor publicatie in
de pers. Met bijlagen. 1969-1970
250.Verslagen van vergaderingen van het landelijk dagelijks bestuur. Met bijlagen. 1970
251.Brieven en circulaires van en doorslagen van brieven aan het landelijke dagelijks
bestuur. 1970
252.Verslag van de jaarvergadering van het district Zuidelijk Zuid Limburg, gehouden te
Maastricht op 4 en 5 oktober. 1969
253.Circulaires en brieven van de landelijke staf aan de districten. 1970
254.Circulaire van het district Brabant aan de andere districten houdende informatie
inzake contributie. 1970
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een forum over vormingswerk, gehouden te Nijmegen op 19 maart. 1970
255.Circulaire van het district Nijmegen aan bestuurderen op onderwijsgebied inzake
256.Circulaires van het district 's-Hertogenbosch houdende informatie inzake hun
activiteiten. 1970
257.Stukken betreffende het district Noord-Limburg. 1970
258.Stukken betreffende het district Midden-Limburg. 1970
259.Stukken betreffende het district Nieuwe (Westelijke) Mijnstreek. 1969-1970
260.Stukken betreffende het district Oude (Oostelijke) Mijnstreek. 1969-1970
261.Verslag van een studiedag voor vrijgestelden van de KWJ Limburg. [1970]
262.Stukken betreffende de afdeling Maastricht. 1970
263.Stukken betreffende het KWJ Open Aktie-, Ontmoetings- en Informatiecentrum voor
Werkende Jongeren te Sittard. 1969-1970
264.Verslag van de algemene bestuursvergadering van de Stichting Vakopleiding in
Limburg te Maastricht. Met bijlagen. 1970
265.Circulaires van de Limburgse districten, ter kennisname toegestuurd. 1977-1979
266.Stukken betreffende de werkgelegenheidssituatie in de Mijnstreek. 1973-1974, 1979
267.Stukken betreffende het onderwijs, speciaal in de provincie Limburg. 1978-1980
268.Stukken betreffende een conflict tussen de cöordinatiegebieden Gelderland,
Hilversum, Utrecht en Nijmegen (GHUN) enerzijds en de landelijke staf anderzijds
over de schorsing van enkele vrijgestelden van het coördinatiegebied. 1978
269-270.Stukken betreffende scholingswerk in Limburg voor kaderleden en gewone leden.
1970-1978
Bevat 2 stukken
269.1970-1975
270.1976-1978
271.Circulaire van het Vormingscentrum voor Jonge Mensen Inpoet te Heerlen
houdende informatie inzake hun subsidieproblemen. z.j.
272.Stukken betreffende de landelijke en provinciale werkgroepen Jeugdwerkloosheid
van de KWJ. 1975-1979
273.Verslagen van vergaderingen van de Landelijke Financiële Raad. Met bijlagen.
1975-1981
274.Stukken betreffende de regelingen betreffende rijks-, provinciale en gemeentelijke
subsidies, relevant voor de KWJ. 1978-1981
275.Verslagen van vergaderingen van de provinciale werkgroep Financiën. Met bijlagen.
1976-1979
276.Verslagen van vergaderingen van de RAK. Met bijlagen. 1976-1979
277.Artikelen van (anoniem) over vormen van inspraak. z.j.
278.Stukken betreffende bijeenkomsten van de afdeling Maastricht. 1973-1974
279.Stukken betreffende studiebijeenkomsten van het district Westelijke Mijnstreek.
1969, 1974
280.Stukken betreffende een conflict tussen het GHUN en de landelijke staf. 1978-1979
281.Stukken betreffende kadercursussen voor vrijgestelden in Limburg. [1978]
282.Verslagen van teambesprekingen van vrijgestelden van de Limburgse districten.
1979
283.Verslagen van vergaderingen van de werkgroep Sociale Begeleiding KWJ
Oostelijke Mijnstreek. 1966-1969
284.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de KWJ Stichting Open Aktie-,
Ontmoetings- en Informatiecentrum voor Werkende Jongeren te Sittard. Met
bijlagen. 1972-1979
285.Brieven en circulaires aan en doorslagen van brieven van de KWJ Stichting Open
Aktie-, Ontmoetings- en Informatiecentrum voor Werkende Jongeren te Sittard.
1971-1978
286.Stukken betreffende het Klachtenwerkproject te Sittard. 1974-1978
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287.Stukken betreffende de bestrijding van de jeugdwerkeloosheid. 1975-1979
288.Krantenartikelen over de mijnsluitingen in Zuid-Limburg. 1973-1979
289.Verslag van een vergadering van de RCCOW, waarbij vertegenwoordigers van de
KWJ aanwezig waren, gehouden op 24 februari. 1976
290.Brief van het district Westelijke Mijnstreek aan de directie van EDAH BV te Helmond
over sociale misstanden in Limburgse filialen van dat bedrijf. 1978
291.Brief van mr. P.E. Vos, advocaat voor de Alarmcentrale van de afdeling Sittard.
1979
292.Brief van de commissie Perspectievennota van de werkgroep Sociaal-Culturele
Ontwikkelingen te Roermond aan de secretaris van de stuurgroep
Perspectievennota te Maastricht. 1975
293.Circulaire van het NVV Jongerencontact inzake de start van die beweging in
Limburg. 1976
294.Circulaire van de Stichting Voal te Valkenburg-Houthem inzake de inrichting van het
vormings- en ontwikkelingswerk. z.j.
295.Brief en circulaires van Jan Houben, voorzitter van het NVV-Jongerencontakt
Limburg, over de uitbreiding van hun activiteiten in Limburg. 1973
296.Circulaire aan de vrijgestelden in Limburg houdende een antwoord op een
uitnodiging voor een toneelavond van de groep Proloog. 1973
297.Verslag van een vergadering met het NVV-Jongerenkontakt. 1973
298.Nota van de landelijke KWJ inzake de functie van de voorzitter. [1970]
299.Circulaire van Provinciale Staten van de provincie Limburg inzake
jeugdcriminaliteit. 1975
300.Nota "Op weg naar een nieuwe samenleving" van het Provinciaal Orgaan
Welzijnsbevordering Limburg. 1975
301.Nota van enkele KWJ-ers inzake een nieuwe structuur voor de KWJ in Limburg. z.j.
303.Redevoering van Herman Veugelers uitgesproken ter gelegenheid van de opening
van de Kiekoscoop in een onbekende plaats. 1979
304.Nota "Visie ten aanzien van de herindelingsplannen voor Zuid-Limburg" van het
Provinciaal Komitee. z.j.
305.Nota "Anti-panieknota van de KWJ-Limburg" van het Provinciaal Komitee inzake
werkloosheid. z.j.
306.Nota van de KWJ Limburg inzake ziekteverzuim in Zuid-Limburg. 1979
307.Nota van de KWJ Limburg inzake de toewijzing van woningen. z.j.
308.Documentatiemateriaal over mijnsluitingen in België. 1972
309.Verslag van een studieweekend over werkloosheid gehouden te Eygelshoven op 27
en 28 april. 1979
310.Verslagen van kadercursussen, gehouden in februari, maart en april. 1971
311.Nota van Ger Bertholet, vrijgestelde van het district Oostelijke Mijnstreek, inzake de
aanpak van vormings- en ontwikkelingswerk. z.j.
312.Verslagen van (anoniem) inzake contacten met gastarbeiders. 1974
313.Verslag van studiedagen voor districtspenningmeesters, gehouden te Doorn van 1
tot en met 3 oktober. 1970
314.Artikelen over diverse onderwerpen uit diverse kranten. [1974]
315.Documentatiemateriaal over de sociale wetgeving. 1974-1979
316.Stukken betreffende de huisvesting van de Alarmcentrale te Sittard. 1975
317.Circulaire houdende informatie voor horeca-personeel inzake hun rechtspositie. z.j.
318.Stukken betreffende de methode die gebruikt werd bij het werk van een
alarmcentrale. 1976-1977
319.Stukken betreffende de rechtspositie van buitenlandse werknemers in Nederland en
van Nederlandse pendelaars naar West-Duitsland. [1979]
320.Verslag van een vergadering van de Ontslagcommissiegroep. Met bijlagen. 1977
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321.Stukken betreffende de regelingen van de wettelijke minimumlonen. 1978-1979
322.Stukken betreffende de Winkelsluitingswet van 1976. 1976-1978
323.Stukken betreffende activiteiten voor schoolverlaters georganiseerd door de
Alarmcentrale te Sittard. z.j.
324.Circulaire van het Ministerie van Sociale Zaken houdende een mededeling inzake
vakantiewerk en kinderbijslag. 1978
325.Verslag van een gesprek met de Industriebond-NKV Limburg over de onderlinge
verhouding. 1976
326.Verslag van een studiebijeenkomst voor jongeren, georganiseerd in samenwerking
met het NKV, gehouden te Zeist op 1 en 2 juni. 1972
327.Verslag van een bijeenkomst van de Landelijke Vakbondsjongerengroep. 1975
328.Verslag van een gesprek van de KWJ Maastricht met personeelsfunctionarissen
van de HEMA-Maastricht en Limburg over de oprichting van een
jongerencommissie. z.j.
329.Verslag van een vergadering van een Koördinatie-werkgroep van leerlingen van
ziekenhuizen in de regio Rijnmond. Met bijlagen. 1971
330.Verslagen van vergaderingen van het landelijk dagelijks bestuur. Met bijlagen.
1978-1979
331.Verslagen van vergaderingen van het nationaal bestuur. Met bijlagen. 1979
332.Verslagen van vergaderingen van de Centrale Raad. Met bijlagen. 1974-1979
333.Verslagen van vergaderingen van het landelijk team van Vrijgestelden. Met bijlagen.
1976-1977
334.Verslagen van vergaderingen van het landelijke kleine team van Vrijgestelden.
1975-1977
335.Verslagen van vergaderingen van de RAK. 1973-1975
336.Verslagen van provinciale werkbesprekingen. Met bijlagen. 1968-1970
337.Verslagen van vergaderingen van het streekteam van Vrijgestelden van het district
Noord-Limburg. Met bijlagen. 1966-1971
338.Verslagen van vergaderingen van het nationaal bestuur. Met bijlagen. 1969-1972
339.Verslagen van vergaderingen van het landelijk dagelijks bestuur. Met bijlagen.
1969-1971
340.Verslagen van vergaderingen van het algemeen bestuur van de Raad voor het
Jeugdbeleid Limburg. Met bijlagen. 1970-1974
341.Nota's van vrijgestelden inzake de positie van de KWJ ten opzichte van de
subsidiegevers. 1976, z.j.
342.Verslag van een kadercursus van de KWJ Limburg gehouden van 25 tot en met 27
maart. 1971
343.Stukken betreffende contacten met Europese "KWJ's". 1978
344.Stukken betreffende activiteiten van de afdeling Sittard. 1977-1979
346.Verslagen van districtsvergaderingen van het district Westelijke Mijnstreek. Met
bijlagen. 1972-1974
347.Stukken betreffende de projectstaf Werkende Jeugd te Maastricht, opgericht door
de Stedelijke Jeugdraad Maastricht. 1973-1974
348.Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Stedelijke Raad voor het
Jeugdbeleid te Maastricht. 1971-1973
349.Stukken betreffende het NKV Limburg. 1970-1974
350.Stukken betreffende het landelijke NKV en NVV. 1970-1974
351.Circulaires van politieke partijen, houdende informatie inzake politieke
programma's. 1972
352.Brochure houdende informatie over de activiteiten. z.j.
353.Stukken betreffende acties voor medezeggenschap op een lagere technische
school te Sittard. 1969
354.Circulaires van de landelijke KWJ houdende informatie inzake acties. 1974-1978
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355.Nota "De maatschappelijke functie van de werkende jongeren". z.j.
356.Stukken betreffende een enquête naar de werkomstandigheden in de confectieindustrie. 1974
357.Circulaires van de landelijke KWJ houdende informatie inzake de ontwikkeling van
de jeugdwerkeloosheid. 1967-1974
358.Stukken betreffende contacten met vormingscentra voor werkende jongeren. 1973
359.Stukken betreffende een studiedag voor het landelijke team van vrijgestelden,
gehouden te Sittard op 17 en 18 april. 1973
360.Lijst van vakbonden, aangesloten bij het NKV, met de beroepen die zij
vertegenwoordigen. z.j.
361.Circulaire houdende een invitatie voor het bijwonen van de opening van het nieuwe
pand te Sittard. z.j.
362.Verslag van een gesprek met de vertegenwoordiger van de personeelsafdeling van
DSM over de structuur van dat bedrijf. 1973
363.Jaarverslag over 1972. 1973
1702.Uitnodiging tot deelname aan een demonstratie tegen kruisraketten. z.j.
1703.Agenda's en verslagen van teambesprekingen. Met bijlagen. 1983
1704.KWJ Agenda met bijlagen. z.j.
1705.Brief van onbekend over de overdracht van het archief aan het Katholiek
Documentatie Centrum (KDC) te Nijmegen. [1980]
1706.Statuten, huishoudelijk reglement en Distriktsreglement van de Provincale
Commissie. 1983
1707.Verhandeling "Het eenvoudig principe van extra UNO-inkomen voor alle mensen".
z.j.
1708.Stukken betreffende de dereguleringsplannen. 1984
1709.Verhandeling "Beweegt de KWJ haar organisatie of organiseert de KWJ haar
beweging" door Chris Leenders. z.j
1710.Verhandeling "'t Is òs leave!" door de KWJ-Sittard over de Stichting Open Actie- en
Ontmoetings-Centrum. z.j.
1719.Artikel "Mijnen zijn op goede gronden gesloten" in het #Limburgs Dagblad# van 10
november. 1988
1720.Verslag van een part-time-werker-experiment binnen de KWJ. Met bijlagen.
1982-1985
1721.Stukken betreffende landelijke activiteiten. 1986-1987
1722-1727.Stukken betreffende congressen van de Jongerenbeweging, verbonden met de
FNV. 1982-1985
Bevat 6 stukken
1722.Congres 1985. 1985
1723.Rapport betreffende jaarrekening 1984. 1985
1724.Congresbesprekingen. 1982-1985
1725.Congres. 1983
1726.Oprichtingscongres. 1982
1727.Programmabeschrijving Eerste Congres. 1983
1728.Beleidsnota. Met bijlagen. 1975
1729.Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de Financiële Raad. 1986-1987
1730.Stukken houdende informatie over de landelijke KWJ. 1985-1986
1731.Stukken betreffende acties en activiteiten. 1983-1987
1732.Werkplan van de VOAL voor het Henk-Schram-Centrum. Met bijlage. 1986
1733-1738.Verslagen van vergaderingen van het team van vrijgestelden. 1979-1984
Bevat 6 stukken
1733.1979
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1734.1980
1735.1981
1736.1982
1737.1983
1738.1984
1739.Persberichten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1982-1983
1740.Informatiebrochure van het Werkcentrum Opbouwwerk Limburg i.o. over
jeugdwerkloosheid. 1978
1741.Knipselkrant. 1981
1742.Verslag van een gesprek tussen de Raad voor het Jeugdbeleid en jongeren van
NVV, KWJ, CMV en KPJ. Met bijlagen. 1981
1743.Stukken betreffende contacten met NVV, NKV en FNV. 1979-1981
1744.Stukken betreffende vergaderingen van het PK. 1983
1745-1746.Statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 1981-1982
Bevat 2 stukken
1745.1981
1746.1982
1747.Perspectievennota Zuid-Limburg. Concept. Met bijlage. 1977
1748.Stukken betreffende het tijdschrift #Nondeju#. z.j.
1749.Zwartbrief van de actiegroep Huurdersbelangen Malberg aan het Ministerie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het functioneren van de
Huuradviescommissie Limburg. Met bijlagen. 1970
1750.Stukken betreffende een kadertraining voor de FNV-Limburg. 1978-1979
1751.Stukken betreffende een studiedag over jeugdwerkloosheid in de Volkshogeschool
Geerlingshof te Valkenburg op 10 februari. 1977
1752.Scholierenblad #Bommekop# van het Bevrijdingsfront Onderwijsproletariaat
Maastricht. Met bijlagen. 1979-1980
1753.Verslagen van vergaderingen van het PK. Met bijlagen. 1980-1981
1754.Stukken betreffende de landelijke KWJ te Utrecht. 1980
1755.Informatiebulletin van de Cliëntenbond. 1979-1981
1756.Krantenartikelen over jeugdwerkloosheid en uitkeringen. 1981-1982
1757.Verslagen van vergaderingen van het team van vrijgestelden. 1981-1985
1758.Stukken betreffende vergaderingen van de VOAL. 1982-1983
1759.Stukken betreffende de samenstelling van #Bommekop#. 1979-1981
1760.Artikelen van Loek Zonneveld over toneelwerkgroep Proloog in #De Groene#. 1972
1761.Stukken betreffende toneel. z.j.
1762.Foto's met aantekeningen. z.j.
1763.Brief van het Provinciaal Bestuur van Limburg, houdende uitnodiging voor een
vergadering van de kerngroep op 28 april. 1981
1764.Verslag van een vergadering van het PK op 16 mei te Sittard. 1985
1765.Circulaire van het Ministerie van WVC houdende informatie over een boekje over
romantische liefde. 1987
1766.Verslagen van kerngroepbijeenkomsten afdeling Maastricht. 1980
1767.Stripboekje "Het werkervaringsproject". z.j.
1768.Raadsstuk van de gemeente Maastricht over hoofdpunten van het beleid. Met
bijlage. 1983
1769.Stukken betreffende een regionaal werkloosheidsproject in de gemeente Schinnen.
z.j.
1770.Praatpapier voor een gesprek over kadertraining-kadervorming. z.j.
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1771.Verslag van een interview met Huub Driessen. z.j.
1772.Stukken betreffende arbeidsverhoudingen en ontslag. 1977-1980
1773.Verslagen van vergaderingen van de kerngroep. 1981
1774.Mededelingenblad "Gedeuns oet de provincie". 1978-1980
1775.Verslag van een jongerendag, district 15, van de industriebond FNV-KWJ op 20
november. 1981
1776.Programma voor het najaarskamp van de KWJ-Meerssen. z.j.
1777.Verhandeling "Een keet voor de jongeren van Valkenburg". z.j.
1778.Verslagen van vergaderingen van het PK. Met bijlagen en aantekeningen.
1982-1983
1779.Stukken betreffende begrotingen. 1979-1981
1780.Informatiebulletins "INFO". 1977
1781.Financiële stukken van de KWJ-Maastricht. 1972-1981
1782.Anti-paniek-nota van het PK. z.j.
1783.Stukken betreffende sollicitaties. z.j.
1784-1786.Stukken betreffende vergaderingen van het LB en het DB. 1985-1987
Bevat 3 stukken
1784.1985
1785.1986
1786.1987
1787.Verslagen van vergaderingen van het Landelijk Team. 1984-1985, 1987
1788.Verslagen van vergaderingen van de afdeling Heerlen. Met bijlagen. 1985-1987
1789.Stukken betreffende het Jeugd- en Jongerenwerk te Nuth. 1982-1983
1790.Stukken betreffende verzet tegen facisme, discriminatie, milieuverontreiniging, enz.
1986-1987
1791.Stukken betreffende het informatieblad #Meidenwerk#. 1983-1986
1792.Stukken betreffende het Anti-Bont-Commitee. 1985-1986
1793.Stukken betreffende het Jongerenactieplan Tegen Kernwapens. 1985-1987
1794.Stukken betreffende de afdeling Heerlen. 1985-1987
1795.Staten van uitbetaalde reis- en verblijfkosten en ontvangen deelnemersgelden. z.j.
1796.Ledenlijsten. 1986
1797.Uitnodiging voor deelname aan het jaarlijkse openluchtfestival Pinkpop te Geleen.
Met bijlagen. 1986
1798.Stukken betreffende een computer/informaticacursus te Heerlen. 1986
1799.Ingekomen stukken voor de afdeling Heerlen. 1982-1984
1800.Brieven aan de Gemeente Heerlen over subsidies. Met bijlagen. 1983
1801.Uitgegane stukken van de afdeling Heerlen. 1983
1802.Stukken betreffende de Meidengroep. 1982
1803.Stukken betreffende de huisvesting. 1981
1804.Stukken betreffende het buurtcentrum Eikenderveld te Heerlen. 1986
1805.Stukken betreffende de disco-middagen in Heerlen. 1986
1806.Stukken betreffende weekends van de afdeling Heerlen. 1986
1807.Stukken betreffende de huur van films en video-materialen. 1979, 1981, 1988
1808.Stukken betreffende de organisatie van muziekmiddagen. 1987
1809.Stukken betreffende politieke partijen, programma's en verkiezingen. Met
aantekeningen. 1986
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1810.Stukken betreffende een jongerencafé te Heerlen. 1986-1987
1811.Correspondentie tussen F. van der Staay en F. Renckens over de financiële situatie.
1981
1812.Brochure "Schoolverlater" samengesteld door de medewerkers van het project
"Voorlichting Schoolverlaters". Met bijlagen. z.j.
1813.Discussiestuk van Ronald Friedel voor de districtsbestuurders FNV over WWVuitkeringen. 1983
1814.Uitnodiging voor een vergadering van de jeugd/jongeren-kerngroep op 26 mei. Met
bijlagen. 1982
1815.Stuk betreffende een enquête onder werkloze jongeren. z.j.
1816.Verslag van een bespreking over de werkloosheidsgroep. z.j.
1817.Mededeling over benoeming tot voorzitter van het district Zuidelijk Zuid-Limburg
(ZZL). 1978
1818.Stukken betreffende het PK. 1975-1976
1819.Stukken betreffende scholing en vorming. 1977
1820.Toespraken, lezingen en verslag van een discussie van een studiedag over de
verzorgingsmaatschappij. 1978
1821.Verhandeling van Frans Frankhuizen over het "Vrijstellingsprincipe". z.j.
1822.Verslagen van vergaderingen van het PK. Met bijlagen en aantekeningen. 1980
1823.Oprichtingsacte van de Stichting Exploitatie Commissie "De Stuers" te Maastricht.
Met bijlagen. z.j.
1824.Statuten van de KWJ-afdeling Maastricht. z.j.
1825.Verslagen van vergaderingen van het MB en het DB. 1978-1980
1826.Uittreksels uit krantenartikelen over energiebronnen in Zuid-Limburg, verzameld
door het IKVOS. 1980
1827.Verhandeling "Methodische Instructie" (MI) door Serré Habets. Met bijlagen. z.j.
1828.Stukken betreffende de GHUN. 1976-1980
1829.Stukken betreffende de KWJ-Westelijke-Mijnstreek. 1980
1830.Verhandeling "De omgekeerde staking in Houtingehage". Met bijlagen. 1979
1831.Verhandeling "Arbeidsmarkt-verkenning 1978", door SER. Met bijlagen. 1978
1832.Verhandeling "Radicalisering van de Vakbeweging" door Geert Geujen, Sjo
Leenders en Ronald Martina. 1979
1833.Brieven van het Komitee Zuidelijk Afrika. Met bijlagen. 1988
1834.Verslag van een vergadering van de gezondheidszorggroep. Met bijlage. 1977-1978
1835.Stukken betreffende activiteiten van de KWJ-Klimmen. 1980
1836.Verslagen van vergaderingen van de afdeling Maastricht. Met bijlagen. 1977-1980
1837.Kerstmap met Liturgieën, Gedichten, Verhalen en Handenarbeid van de
Protestantse Jongeren-Gemeenschap in Limburg. 1968
1838.Artikelen over jongeren en werk. z.j.
1839.Krantenartikelen over banen voor jongeren. Kopieën. 1987
1840.Verhandeling "Het maken van werkplannen" door Ron (onbekend). Met bijlagen.
1985, 1989
1841.Handleiding bij selectie en evaluatie, door de Jongerenbeweging verbonden met het
FNV. 1983
1842.Stukken betreffende de KWJ-afdeling Schinveld. [1978]
1843.Brief van het Limburgs Arbeiders Kollektief, houdende verzoek om financiële
bijdrage. 1979
1844.Brief van Pechiney Nederland NV over informatiemateriaal. Met bijlage. 1976
1845.Informatiebrief van de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk over
Rijksbijdrageregeling Sociaal-Cultureel werk. 1978
Voor raadpleging van dit archief is toestemming vereist! Zie: http://www.ru.nl/kdc/diensten/toestemming_voor/ Pagina 14/18

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Limburg
1846.Evaluatieverslag van Peter Verschooten. z.j.
1847.Artikel "Onderwijs te weinig gericht op arbeidsmarkt" in #De Volkskrant# van 23
juni. 1979
1848.Statuten, huishoudelijk reglement en reglement Provinciale Kommissie van de
Jongerenbeweging verbonden met de FNV. Met bijlage. 1983
1849.Stukken betreffende het afdelingskrantje van de KWJ-Heerlen. z.j.
1850.Knipselkranten. z.j.
1851.Folder "KWJ-Limburg in actie!" z.j.
1852.Schandalenboek KWJ-Gelderland. z.j.
1853.Nieuwsbrief van het Henk Schram-Centrum. z.j.
1854.Jaarverslag KWJ-Oostelijke mijnstreek, Heerlen. 1972
1855.Verhandeling over jongeren-commissies in bedrijven. 1973
1856.Stukken betreffende een werklozenproject in de gemeente Onderbanken. 1982
1857.Stukken betreffende het Provinciaal Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden. 1983
1858.Praatpapier KWJ-Kronkels "Actie '99". z.j.
1859.Titelpagina van het boekje: "Kom op voor je recht" van het district Nijmegen. Met
bijlage. z.j.
1860.Brochure "Manifest" van de Vlaamse KAJ. 1979
1861.Afdelingsboekje van de JWJ-Sittard. z.j.
1862.Verhandeling "Financiën......een kwestie van uitkijken en tellen". z.j.
1863.Infoblad samengesteld door enkele jongeren. z.j.
1864.Brochure "En nu wij!!! Weerwoord van de KWJ Alkmaar". 1984
1865.Informatiestencil "Waarom jongeren zoveel minder nodig hebben" door de afdeling
Zaandam. 1980
1866.Informatieblad. z.j.
1867.Informatieboekje. z.j.
1868.Verhandeling "Hete herfst '83" van het Provinciaal Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden Limburg. z.j.
1869.Verslag van de cursus "Belangenbehartiging" gehouden op 22 en 23 november op
Wormdael. 1977
1870.Knipselkrant "Verzet tegen jatwerk" van de Voedingsbond FNV. 1984
1871.Werkbrief van het project "Werkgelegenheid voor jongeren" te Driebergen. 1984
1872.Verslag van de vergadering van de werkgroep Samen Baaz op 16 april. 1984
1873.Informatieblad van de Voorlichtingsdienst van de FNV. 1984
1874.Register van onderwerpen verband houdend met arbeid en arbeidsverhoudingen.
z.j.
1875.Uitnodiging voor een vergadering van de JIB-groep op 9 juni. Met als bijlage het
verslag van de vergadering van 28 april. 1984
1876.Dagboek-overzichten van het district "De Rode Distel". 1986
1877.Agenda voor een vergadering van de Volvo-groep op 21 mei. 1984
1878.Verhandeling "Vrijstellings-principe" van de jongerenbeweging verbonden met de
FNV. z.j.
1879.Ledenblad van de KAJ-Schinveld. [1970]
1880.Schoolblad van de Sint-Jozefschool en de Heilig-Hart-van Maria-school te
Schaesberg. 1971
1881.Evaluatieverslag van de kadercursus in november en het Henk-Schram-Centrum te
Houthem-Sint Gerlach. z.j.
1882.Verhandeling "Jongeren en hun belangen, de visie van de jongerenbeweging op
huisvesting. 1988
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1883.Verslag van de vergadering van de ondernemingsraad van de ENCI-nv op 14
november. 1975
1884.Circulaires van de Raad voor het jeugdbeleid Limburg over de huisvestingssituatie.
1979
1885.Verslagen van zittingen van de Eerste Kamer der Staten Generaal over de Wet
Investerings-Regeling (WIR). 1978
1886.Verslag van een vergadering van het overleg ambtenaren jeugdzaken over
alcoholgebruik. Met bijlage. 1980
1887.Stukken betreffende de Raad voor het Jeugdbeleid Limburg. 1980
1888.Stukken betreffende de Centrale voor pleeggezinnen in Noord-Brabant en Limburg.
1978
1889.Nota over structuur en organisatie van de toekomstige Raad voor het Jeugdbeleid.
Met bijlagen. 1978-1979
1890.Stukken betreffende de Raad voor het Jeugdbeleid Limburg. 1976-1980
1891.Krantenartikelen over het Plateau van Margraten. 1977
1892.Plattegrond van het Stadsgewest Sittard-Geleen. z.j.
1893.Aanplakbiljet voor het Kajotterscongres op 25 augustus te Amsterdam. 1946
1894.Uitnodiging voor een vergadering van het bestuur van de VOAL op 20 november.
Met bijlage. 1984
1895.Verslag van de vergadering van het PK op 29 september. 1984
1896.Verslagen van vergaderingen van het Open Actie- en Ontmoetings-Centrum.
1974-1975
1897.Verslagen van vergaderingen van het Stichtingsbestuur van de KWJ-Sittard. Met
bijlage. 1973-1974
1898.Personeelsblad "Zuverpraot" van de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek. 1981
1899.Statuten en huishoudelijk regelement van de KWJ-Nederland. 1966
1900.Verhandeling "Bezuinigingen drukken jongeren steeds meer in de hoek" van de
KWJ-Limburg. z.j.
1901.Uitslag van een enquête betreffende de situatie van werkende jongeren. z.j.
1902.Jaarverslag 1984. 1985
1903.Jaarverslag van de KWJ-Sittard. 1979
1904.Programma van een uitwisselingsweek van werklozen uit Belgisch en Nederlands
Limburg van 2 tot 6 april. Met bijlagen. z.j.
1905.Informatieblad van de KWJ-Heerlen. [1982]
1906.Verhandeling "Groot alarm" over rechten van werkende jongeren. 1906
1907.Beleidsnota vastgesteld door de Centrale Raad. 1975
1908.Verhandeling over de relatie tussen de ondernemingsraad en de
jongerencommissie. z.j.
1909.Uitvoering Reglement verkeersregels en verkeerstekens voor de gemeente
Montfort. 1976
1910.Stukken betreffende het PK. 1975-1977
1911.Verhandeling over de situatie van de werkende jongeren. 1969
1912.Verhandeling "Ziet wat de organisatie vermag, geschiedenis van de
arbeidersbeweging". z.j.
1913.Verhandeling "De waanzin heerst" door Frans van Heeswijk. 1985
1914.Jongerenkrant van de afdeling Heerlen. z.j.
1915.Toespraak van Fidel Castro ter ere van de Cubaanse gevallenen op Granada. Met
bijlagen. 1983
1916.Verslag van de scholing over de ziektewet op 4 juni, door Johan Morsink. 1916
1917.Adressenlijsten van sociale en culturele instellingen. z.j.
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1918.Brief van de Gemeentelijke Sociale Dienst Kerkrade aan Klachten Scholingsgroep
over woningdelersregeling. 1985
1919.Verhandeling over de plichten van iemand die werkloos is. Met bijlagen. z.j.
1920.Draaiboek "Meer poen om werk te doen" van Snel-pop '84. 1984
1921.Verhandeling "Zien, oordelen, handelen, de voorgeschiedenis en ontwikkeling van
de KWJ-beweging. z.j.
1922.Stukken betreffende het PK. 1983-1984
1923.Stukken betreffende het NB. 1982
1924.Limburgse Aktiekrant over jongerenhuisvesting. 1983
1925-1935.Stukken betreffende KWJ-intern. 1987
Bevat 11 stukken
1925.Kadercursus. 1987
1926.Team. 1987
1927.Werkgroep Afdeling Heerlen. 1987
1928.Sectie Zuid-Limburg. 1987
1929.Interview Training. 1987
1930.Maastricht. 1987
1931.Districtsteam. 1987
1932.Jongerenoverleg. 1987
1933.WOL. 1987
1934.Landelijk Bestuur. 1987
1935.Diversen. 1987
1936.LTS-zwartboek #De LTS, door leerlingen verteld# van De Zwartboekgroep uit
Nijmegen. 1977
1937.Verslagen van cursussen, studiedagen, conferenties. 1972-1976
1938.Stukken betreffende de ENCJ te Maastricht. 1973-1974
1939.Stukken betreffende CAO-onderhandelingen. 1972-1973
1940.Jaarverslag ENCJ 1973. Met bijlagen. 1971-1974
1941.Stukken betreffende de ondernemingsraad in bedrijven. 1975
1942.Verhandeling "Ontwikkeling productiviteit en organisatie van het bedrijf" door
(anoniem). Met bijlagen en aantekeningen. z.j.
1943.Stukken betreffende management bij de ENCJ. 1972-1975
1944-1945.Stukken betreffende vergaderingen van het provinciaal bestuur en van het nationaal
bestuur. 1972-1984
Bevat 2 stukken
1944.1972-1978
1945.1979-1984
1946.Stukken betreffende personen die in Limburg (positief of negatief) actief zijn. 1973
1947.Verslag van een onderzoek naar de positie van de Stichting tot bevordering van
Bijzondere en Algemene Woonvormen en Dienstverlenende Instituten (SDBJ) te
Sittard. 1983
1948.Commentaar van de PSP op een samenwerkingsstatuut van de PVDA-PPR-PSPSittard. 1977
1949.Brief van het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing (LOS) aan de gemeenteraad
van Brunssum over renovatie van woningen. 1980
1950.Brief van de Stichting Nationaal Mijnmonument Kerkrade aan de gemeenteraad van
Maastricht over de oprichting van een Nationaal Monument. 1979
1951.Correspondentie tussen het Steuncomitée Rozengaard te Brunssum en de
ministeries van CRM en VROM over het voortbestaan van de Rozengaard. 1980
1952.Nota met betrekking tot de Stedelijke Raad voor het Jeugdbeleid Maastricht. z.j.
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1953.Stukken betreffende werkplannen van de Raad voor het Jeugdbeleid Limburg.
1977-1978
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