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L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P 
Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 
 

 
 

 
 

 
 

Activiteit: 
 
Genealogische Markt; ALV Sectie Genealogie 

Wanneer: 16 juni 2018 vanaf 11:00 uur (ALV om 13:30 uur) 

Locatie: Erfgoedhuis, Wilhelminasingel 250, (6001 GV) te Weert, tel: 0495 575477. 

 
Sittard, 27 mei 2018 

 
Aan de Aan de leden van de Sectie Genealogie van het Koninklijk LGOG, leden van de kring Weert 
van het Koninklijk LGOG, 
 
Het bestuur van de Sectie Genealogie nodigt U uit om op 16 juni 2018 voor het bijwonen van: 
A. De Genealogische Markt; voor leden en andere belangstellenden die hierbij van harte welkom 

vanaf 11:00 uur. 
B. De Algemene Ledenvergadering; die alleen toegankelijk is voor leden van de Sectie 

Genealogie, vanaf 14:00 uur. 
 
Agenda Algemene Ledenvergadering 
  
14:00 uur: Ontvangst (Jan Peeterszaal), 
14:30 uur: Aanvang ALV, 

1. Opening door de voorzitter dhr. Bert van Laer. 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
3. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 27 mei 2017 (zie Nieuwsbrief Jaargang 8 nr. 1 , 

https://d1tx3ame4y5rtu.cloudfront.net/S_Genealogie-nieuwsbrief-jr8-nr-1.pdf ) 
4. Secretarieel verslag over 2017 door secretaris de heer Fred Baltus. 
5. Financieel verslag over 2017 door penningmeester de heer Kees Hessels en begroting 2018. 
6. Verslag van de kascontrolecommissie. 
7. Redactioneel verslag LTG over 2017 door hoofd- en eindredacteur de heer Funs Patelski. 
8. Verkiezing bestuursleden. Statutair is aftredend de voorzitter Bert van Laer.  

In verband met de continuïteit binnen het bestuur wordt de periode van de voorzitter 
wederom met 1 jaar verlengd. De heer Arno Coopmans is bereid om een nieuwe 
bestuursperiode te starten en het bestuur stelt hem bij deze kandidaat.  
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk gesteld worden bij de secretaris tot uiterlijk 10 dagen 
voor de vergadering ondersteund met 10 handtekeningen van leden van de sectie. 

9. Contributie 
10. Benoeming kascontrolecommissie. 
11. Activiteiten seizoen 2018-2019. 
12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 

LGOG Sectie Genealogie 
Dhr. ing. Fred Baltus 
Secretaris 
T. 06 212 717 97 
E. secr_sg@fredbaltus.nl 
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ZATERDAG 16 JUNI GENEALOGISCHE MARKT TE WEERT 

 

 
 

Wie zijn mijn voorouders, waar komen ze vandaan, waar hebben ze gewoond? Daarvoor is 
onderzoek nodig. Maar hoe doet u dat en waar moet u ergens beginnen? 
Start uw onderzoek tijdens de  Genealogische markt op zaterdag 16 juni 2018. 
De markt biedt u de kans om met hulp van deskundige vrijwilligers meer te weten te komen over 
uw voorouders. Dit onderzoek is gratis. 
U kunt op zaterdag 16 juni van 11.00 uur tot 16.00 uur terecht in de studiezaal van het 
Gemeentearchief aan de Wilhelminasingel 250, eerste etage. 
 
Beschikbare informatie 
U kunt gegevens opvragen en inzien tot vijf generaties terug. Uw voorouders moeten ingeschreven 
hebben gestaan in een gebied dat begrensd wordt door de  gemeenten Budel, Maarheeze, Kinrooi 
(B), Maaseik (B), Nederweert, Roermond, Roggel, Someren en Weert. Digitaal zijn de gegevens 
beschikbaar uit de burgerlijke stand die teruggaat tot 1796. De Doop- Trouw en Begrafenisregisters 
gaan zelfs tot 1550 terug. 
Verder zijn de kadastrale kaarten van Weert en omstreken digitaal te bekijken. Alle percelen, 
gebouwen en andere objecten op de kaart van 1844 zijn in een database opgenomen. Hieraan zijn 
gegevens over de eigenaar en het perceel gekoppeld. Hierdoor ontstaat een geografisch overzicht 
van alle percelen en hun eigenaar in die tijd. 
Zo mogelijk kunt u een uitdraai van de digitaal beschikbare gegevens meenemen. 

Handig om mee te nemen 
Om u goed van dienst te zijn, is het raadzaam om zoveel mogelijk persoonsgegevens van uw ouders 
of grootouders mee te nemen. Denk daarbij aan de volledige voornamen en achternaam, de 
geboortedata en huwelijksdata. Een trouwboekje bevat al deze gegevens. Aan de hand hiervan kan 
het onderzoek naar uw eigen familie van start gaan. 

Gratis 
Aan het onderzoek en de uitdraai tijdens deze Genealogische markt zijn geen kosten verbonden. 
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Zoeken via Internet 

Nog niet bekend met het zoeken op internet naar gegevens van onder andere de Burgerlijke Stand of 
het zoeken in Duitsland of België? De Sectie Genealogie van het LGOG kan u daar verder wegwijs 
in maken. 

De Genealogische markt wordt georganiseerd door het Gemeentearchief Weert samen met de sectie 
Genealogie van het LGOG (Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap), de 
LGOG Kring Weert Stichting De Aldenborgh Weert en het LGGI (Limburgs Genealogisch en 
Geschiedkundig Informatiecentrum) met de onderdelen AlleLimburgers en Aezel Projek. 

 
Meer informatie op de site van het Erfgoedcluster Weert en bij de Sectie Genealogie van het LGOG 
 
Komende activiteiten: 

• 27 september, Onderzoek in het Rijksarchief van Luik, Lanaken 
 
 
Voor meer informatie zie facebook (https://www.facebook.com/SectieGenealogie/) en de website 
van het LGOG (https://lgog.nl/themas/genealogie) 
  
 


