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Aan de leden van de LGOG Kring Gelders Overkwartier van Roermond 

 

De coronaproblematiek en de lockdown hebben het lezingenprogramma van onze Kring 

geblokkeerd. Wij hadden voor vrijwel het gehele kalenderjaar 2020 lezingen geprogrammeerd, 

maar na onze laatste bijeenkomst in maart jl. werden wij gedwongen alle evenementen af te 

gelasten. Voor degenen onder u die ingetekend hadden op de aanvang juni verschenen uitgave De 

Munsterabdij van Roermond. Een ontdekkingstocht door achthonderd jaar geschiedenis van een 

vrouwenklooster, is de komst van dat boek misschien een kleine pleister op de wonde geweest. Het 

was zelfs niet mogelijk om de presentatie ervan in het Cuypershuis te laten plaatsvinden.  

Dit alles betekent niet dat wij bij de pakken neerzitten. Weliswaar vervallen alle eerder aan u 

opgegeven data voor lezingen in het najaar, maar wij blijven proberen om binnen de strenge 

coronaregels toch oplossingen te vinden. 

 

Daarom plannen wij in de tweede helft van september op een vrijdagmiddag een bijeenkomst in de 

Munsterkerk. Drie auteurs van artikelen in 800 jaar Munsterabdij zullen dan korte samenvattingen 

verzorgen. Muzikale intermezzi zullen de presentaties omlijsten. Na afloop hopen wij u bij een van 

de horecagelegenheden op het Munsterplein koffie of thee aan te kunnen bieden.  

Nader bericht of dit evenement doorgang kan vinden, volgt. Voor deelname aan deze bijzondere 

bijeenkomst dient u zich – conform de coronaregels – vooraf per email aan te melden. 

 

Voor het verdere najaar plannen wij drie lezingen die in de Oranjerie of in het Witte Kerkje in de 

Voorstad kunnen plaatsvinden. 

- De Oranjerie: maandag 19 oktober om 19.30 uur. Bij deze bijeenkomst zal Marleen Jennissen 

spreken over de berging van de Britse bommenwerper bij de abdij Lilbosch. 

- De Oranjerie: maandag 16 november om 19.30 uur. Spreker zal zijn drs. Jac Lemmens, 

gemeentearchivaris van Weert over het onderwerp ‘Sinti in Limburg’. Daarbij wordt ook het lot 

van een Roermondse familie besproken. 

- Het Witte Kerkje, Voorstad St. Jacob: maandag 14 december om 19.30 uur. De spreker is 

Sander Wassing over ‘Maarten van Rossum en de Gelderse oorlogen’. 

 

Ook voor deze drie lezingen zult u zich telkens voorafgaand per e-mail moeten aanmelden. Wij 

zullen u vooraf laten weten wat het maximale aantal aanwezigen is. Bij overschrijding van dat 

aantal geldt dat degenen die zich aanmelden nadat de bijeenkomst zal zijn voltekend, per e-mail 

bericht zullen ontvangen dat zij niet kunnen komen. Wie zich in het geheel niet vooraf heeft 

aangemeld, zal ook niet toegelaten kunnen worden.  En natuurlijk kunt u zich niet aanmelden 

wanneer u gezondheidsklachten heeft die covid-19 gerelateerd zouden kunnen zijn. 

 

Onze jaarvergadering 2020 wordt verschoven naar februari 2021.  

 

Het kringbestuur wenst u allen een goede gezondheid toe en hoopt u bij de komende bijeenkomst 

weer te kunnen begroeten. 

 

 

Peter Meeuws, secretaris    Hein van der Bruggen, voorzitter 
 

 

mailto:info@lgog-roermond.nl
mailto:info@lgog.nl

