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Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 

 

Kring Gelders Overkwartier van Roermond. 

 

Verslag over het jaar 2012. 

 
1. Aantal leden. 

De Kring Gelders Overkwartier van Roermond telde op 31 december 2012 250  leden, een  

afname van  7 leden ten opzichte van het aantal leden op 1 januari 2012. 

 

2.  Bestuur. 

De samenstelling van het bestuur was op 31 december 2012 als volgt: 

          Statutair 

Functie  Naam      Einde ter- herkiesbaar/ 

        mijn  niet herkiesbaar 

 

Voorzitter  De heer R.J.P.M. Vroomen            2015   H 

 

Secretaris  De heer W.G. de Valk  2016           NH 

   
 

Penningmeester De heer drs. R.A.M.J. Dückers 2015            NH 

    

Leden   Mevrouw mr. F.P. de Boer- 

   Rennings    2015   H 

 

   Mevrouw M.J.F. Muller-Klaar 2015    NH 

  

 

   De heer mr. M.M.G.M. Richter 2016   H 

 

   De heer M.M.H. Lemmens  2016   H 

 

 

Het bestuur kwam in 2012 4 maal bijeen. De communicatie tussen de leden van het bestuur 

verloopt dankzij het e-mailverkeer soepel en is ook sneller dan communicatie bij brief. 

 

3.   Bestuursmutaties. 

In het verslagjaar 2012 hebben geen bestuursmutaties plaatsgevonden. De heren mr. 

M.M.G.M. Richter, M.M.H. Lemmens en W.G. de Valk zijn tijdens de op 2 april 2012 

gehouden algemene ledenvergadering -jaarvergadering- bij acclamatie herkozen als lid van 

het bestuur van de Kring Gelders Overkwartier van Roermond. 

 



 

 

 

 

 
 

2

4.   Kascontrolecommissie. 

De kascontrolecommissie voor de boekhouding over het jaar 2012 wordt gevormd door de 

heren R.E.J. Gierlings en J.H.G. van Hees. 

 De leden van de kascontrolecommissie hebben overeenkomstig de daartoe van kracht zijnde 

voorschriften voor een periode van twee jaren zitting in deze commissie. 

 

Tijdens de op 2 april 2012 gehouden algemene ledenvergadering de heer R.E.J. Gierlings bij 

acclamatie benoemd tot lid van de kascontrolecommissie voor een periode van twee jaren met 

ingang van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014. 

 

Voorts is tijdens de op 21 maart 2011 gehouden algemene ledenvergadering de heer J.H.G. 

van Hees bij acclamatie benoemd tot lid van de kascontrolecommissie voor een periode van 

twee jaren met ingang van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013. 

 

5.   Vertegenwoordiging van het bestuur bij diverse aangelegenheden. 

Voorjaarsoverleg. 

Een delegatie van het bestuur heeft deelgenomen aan het voorjaarsoverleg van de Kringen, 

Secties en Commissies met het Hoofdbestuur van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 

Genootschap. 

 

Najaarsoverleg. 

Aan het najaarsoverleg van de Kringen, Secties en Commissies met het Hoofdbestuur van het 

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap heeft het bestuur door omstandigheden 

niet kunnen deelnemen. 

 

Presentatie jaarboek Heemkundevereniging Roerstreek. 
Een delegatie van het bestuur heeft  de officiële presentatie van het 44e jaarboek van de 

Heemkundevereniging Roerstreek bijgewoond. 

  

Algemene ledenvergadering. 
Voorjaarsvergadering. 
De algemene ledenvergadering van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap -

L.G.O.G.- heeft op zaterdag, 21 april 2012 in de Tuinzaal van het stadhuis van Roermond 

plaatsgevonden. Bijna 90 leden hebben aan deze vergadering deelgenomen. Een bijzondere 

gelegenheid voor een vergadering van dit genootschap. De voorzitter van de Kring Gelders 

Overkwartier van Roermond, de heer R.J.P.M. Vroomen sprak een woord van welkom tot de 

vergadering. Vervolgens werd het woord gevoerd door de burgemeester van Roermond, de 

heer drs. H. van Beers. Deze heette in de eerste plaats de deelnemers welkom in zijn stad 

namens het gemeentebestuur van Roermond. Deze heeft de gehele vergadering bijgewoond. 

De vergadering werd vervolgens geopend door de voorzitter van het L.G.O.G., de heer drs. 

C.J.J.S. Majoor. Hij sprak in de eerste plaats woorden van dank aan het gemeentebestuur van 

Roermond voor de geboden gastvrijheid. Verder dankte de voorzitter het bestuur van de Kring 

Gelders Overkwartier van Roermond voor de verleende medewerking. Na de lunch vond het 

middagprogramma plaats. Dit programma is geheel georganiseerd door het bestuur van de 

Kring Gelders Overkwartier van Roermond.  

 

 



 

 

 

 

 
 

3

De deelnemers aan het middagprogramma hebben de keuze gehad uit twee mogelijkheden, 

namelijk enerzijds een stadswandeling door Roermond met na afloop een bezoek aan het 

Historiehuis aan de Neerstraat en anderzijds een bezoek met rondleiding aan het pas gereed 

gekomen Cuypershuis. Aan de stadswandeling werd deelgenomen door circa 50 personen, 

terwijl circa 40 personen een bezoek aan het Cuypershuis gebracht hebben. De dag is 

afgesloten met een borrel in het Bibliotheekcafé aan de Neerstraat te Roermond. 

 

Algemene ledenvergadering (Najaarsvergadering.) 
Eveneens was het bestuur vertegenwoordigd op de algemene ledenvergadering 

(najaarsvergadering) van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 

 

6.  Jaarprogramma 2012. 

a. Lezingen. 
7 februari 2012. 

Lezing met dia's door de heer dr. A.A. de Bruin. de lezing had als onderwerp "Het 

beschavingsoffensief van de R.K. Kerk en haar dienaren dr. Henri Poels, Henri Vullinghs en 

Jean Slots." In deze lezing heeft de inleider een beeld geschetst van dit beschavingsoffensief, 

dat in de eerste plaats een reactie is geweest op de verlichte ideeën uit de 18e eeuw, alsmede 

de opkomst van het socialisme en het liberalisme. 

Circa 50 belangstellenden. 

5 maart 2012.  
Lezing met powerpointpresentatie door de heer dr. G. Venner over het onderwerp   

"Honderdvijftig jaar Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.  

Provinciale historische  genootschappen in Limburg en de verspreiding van historische  

kennis. Circa 50 bezoekers. 

2 april 2012. 

Lezing met powerpointpresentatie door de heer drs. J. Henckens met als onderwerp "Filips de 

Montmorency, Graaf van Horne en de opstand in de Nederlanden. In deze lezing heeft de 

inleider een beeld geschetst van de persoon Filips de Montmorency en zijn verhouding tot de  

Spaanse koning Filips II. Voorafgaande aan de lezing heeft de algemene ledenvergadering  

(jaarvergadering) plaatsgevonden. Circa 40 belangstellenden. 

3 september 2012. 

Lezing met powerpointpresentatie door mevr. drs. Birgit Dukers. deze lezing had als 

onderwerp "De (bouw)geschiedenis van het Roermondse kartuizersklooster." Drs. Dukers 

heeft in deze lezing een interessante uiteenzetting gegeven van de totstandkoming van het 

Roermondse kartuizerklooster en de bouw daarvan. Circa 45 belangstellenden. 

1 oktober 2012. 

Lezing met powerpointpresentatie door de heer Chr. Meijs met als titel "De wederopbouw na 

WO II in de gemeente Roermond en het monumentenbeleid in deze gemeente." De inleider 

heeft in deze lezing een relaas gegeven van de wederopbouw en het herstel van de schade in 

de gemeente Roermond gedurende en na WO II in de periode 1940-1965. Hij schetste een 

beeld van het opheffen van de woningnood door massale woningbouw, de stadsuitbreidingen 

en het herstel van de oorlogsschade. Circa 60 belangstellenden. 
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5 november 2012. 

Voor deze datum stond een lezing op het programma, die gehouden zou worden door de heer 

Ir. F. Buers met als onderwerp "De Cattentoren, gelegen op de hoek Wilhelminasingel/N280, 

en de omgeving daarvan." In verband met technische problemen met de apparatuur, die niet 

dan wel slechts na een lange tijdsspanne heeft het bestuur na ongeveer een uur na het 

geprogrammeerde aanvangstijdstip van 19.30 uur, noodgedwongen het besluit moeten nemen 

om de lezing af te gelasten. Er waren circa 50 belangstellenden voor deze lezing aanwezig. 

 

Uitreiking verenigingsspelden. 

Het hoofdbestuur van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap heeft besloten 

om aan de leden die 25; 40 en 50 jaar of langer lid zijn, een verenigingsspeld beschikbaar te 

stellen. Aan de leden in de Kring Gelders Overkwartier van Roermond is op zaterdag, 16 juni 

2012 de gelegenheid geboden deze speld in ontvangst te nemen tijdens een bijeenkomst in 

Restaurant Oolderhof te Ool-Herten. De jubilarissen zijn hiervoor tevoren per brief 

uitgenodigd voor deze bijeenkomst, namelijk 7 leden die langer dan 50 jaar lid zijn; 12 leden 

die 40 jaar of langer lid zijn en 55 leden die meer dan 25 jaar lid zijn van het LGOG. Van 

deze gelegenheid hebben gebruik gemaakt. Van deze gelegenheid hebben gebruik gemaakt 2 

personen die meer dan 50 jaar lid zijn; 6 personen die 40 jaar of langer lid zijn en 19 personen 

die 25 jaar of langer lid van het LGOG zijn. Tijdens een sfeervolle bijeenkomst,  die door 

circa 75 personen is bijgewoond, zijn de verenigingsspelden uitgereikt door de voorzitter van 

het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, de heer drs. Karel Majoor. Aan de 

jubilarissen die niet in de gelegenheid zijn geweest tot het bijwonen van deze bijeenkomst is 

de verenigingsspeld per reguliere post toegezonden. 

 

Locatie lezingen. 

De lezingen, die gehouden werden op 6 februari 2012; 5 maart 2012 en 2 april 2012 zijn 

gehouden in Gemeenschapshuis "Het Katoenen Dorp" aan de Bisschop Lindanussingel 42 te 

Roermond. Dit gemeenschapshuis is echter met ingang van 1 september 2012 gesloten. 

In verband hiermede zijn de lezingen, die gehouden zijn op 3 september 2012; 1 oktober 2012 

en 5 november 2012 gehouden in Activiteitencentrum ‘t Paradies, gelegen aan de 

Munsterstraat 61 te Roermond. 

 

Ohé en Laak, januari 2013. 

 

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Kring Gelders Overkwartier 

van Roermond van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 

gehouden op 15 april 2013. 

 

Namens het bestuur, 

De secretaris, 

 

 

 

 

W.G. de Valk 


