
JAARVERSLAG OVER 2013 VAN DE KRING GELDERS OVERKWARTIER VAN 

ROERMOND.  

BESTUURSSAMENSTELLING PER 31 DECEMBER 2013. 

 

R.J.P.M. Vroomen, voorzitter  

mr. F.P. de Boer-Rennings, secretaris  

drs. R.A.M.J. Dückers, penningmeester  

en de leden  

mw. M.J.F. Muller-Klaar,  

M.M.H. Lemmens,  

dr. K. Pansters   

mr. M.M.G.M. Richter 

 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar viermaal in het Gemeente Archief van Roermond. 

De jaarvergadering van de Kring vond plaats op 15 april 2013 in het MFC ’t Paradies te 

Roermond. 

 

Eind maart namen wij met droefheid kennis van het plotseling overlijden van ons 

gewaardeerd bestuurslid Wim de Valk. Gedurende 9 jaar heeft hij zijn taak als secretaris op 

nauwgezette wijze vervuld en was hij een beminnelijke collega, op wie altijd gerekend kon 

worden. Wij zijn hem hiervoor zeer dankbaar. Hij was in januari opgenomen in het Laurentius 

Ziekenhuis te Roermond voor een operatie en is  uiteindelijk overleden aan longcomplicaties 

op 22 maart 2013, in de leeftijd van 73 jaar. De uitvaartdienst werd gehouden op 27 maart in 

de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte, te Ohé en Laak. Namens de Kring waren 

hierbij aanwezig de dames Fr. De Boer-Rennings, M. Müller-Klaar en de heer R.Vroomen. 

 

LEDEN 

De kring telde 237 leden per 31 december 2013 (op 31 december 2012 waren dat er 238). 

 

LEZINGEN 

4 maart - drs. Guido Corten met als onderwerp: Wegenbouwbeleid in het Departement van de 

Nedermaas in de periode 1794–1814 en landmetingen in de Franse Tijd. 30 belangstellenden. 

 

15 april -dr. Peter Thissen met als onderwerp “Cel en Wereld”, Kartuizers en boeken  in 

Roermond, 1376-1783. 35 belangstellenden. 

 

2 september - ir. F. Buers over De Cattentoren en omgeving, 40 belangstellenden. 

 

                       7 oktober - mw. Yvonne de Vries over de Geschiedenis van Schutterijen en Gilden. 40 

belangstellenden. 

 

4 november. drs. Yvo van Wijk over Bandkeramiek in Limburg, 35 belangstellenden. 

 

1 december - Jubileumlezingen in het kader van het 150-jarig bestaan van het Koninklijk 

LGOG in het gebouw van Bibliorura / Historiehuis. De lezingen werden verzorgd door: 

 H. van de Bruggen over Joods Leven in Roermond tijdens WO II. 

 G. van de Garde over de Heksenprocessen in Roermond van 1613-1614, alsmede over de 

verschillende uitvoeringen van middeleeuwse topografische kaarten en afbeeldingen van 

Roermond. 



 R. Dückers over de opgravingen bij het Kartuizer klooster. 

Hierbij hebben we 80 belangstellenden mogen ontvangen in de loop van de middag. (De 

gasten kregen koffie/thee met een “Roermondje”. Speciale bonbon in de vorm van een 

mond.). 

 

De maandelijkse lezingen werden gehouden in het MFC ’t Paradies aan het Munsterplein te 

Roermond, behoudens de jubileumlezingen. 

 

JAARVERGADERING EN UITREIKING VERENIGINGSSPELDEN. 

Tijdens de algemene ledenvergadering  van 15 april 2013 zijn verenigingsspelden uitgereikt, 

onder dankzegging voor het trouw lid zijn. De heer Schreurs is 50 jaar lid, de heren Klerken, 

Lupak en Ramakers 40 jaar en mevr. Dirks-Jessen, alsmede de heren Vestjens, Conradi en 

mevr. Conradi 25 jaar. De heer Klerken en mevr. Dirks-Jessen hebben laten weten niet 

aanwezig te zullen zijn en zij kregen de speld per post toegezonden. De spelduitreiking ging 

vergezeld van een attentie.  

Tevens zijn nog spelden toegezonden aan de leden die reeds in 2012 in aanmerking kwamen 

voor een speld en die niet aanwezig konden zijn op de eerdere uitreik bijeenkomst in de 

Oolderhof te Ool. 

 

 


