
JAARVERSLAG OVER 2014 VAN DE KRING GELDERS OVERKWARTIER VAN 

ROERMOND.  

 

BESTUURMUTATIES. 

Medio 2014 heeft de heer M.M.H. Lemmens bedankt voor het bestuur. 

 

BESTUURSSAMENSTELLING PER 31 DECEMBER 2014. 

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,  

dr. K. Pansters   

mr. M.M.G.M. Richter 

 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijfmaal.  

 

De jaarvergadering van de Kring vond plaats op 7 april 2014 in het MFC ’t Paradies te 

Roermond. 

 

LEDEN 

De kring telde 226 leden per 31 december 2014 (op 31 december 2013 waren dat er 237). 

 

LEZINGEN 

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

 

3 februari:  dr. Joost Welten, Soldaten voor Napoleon. Limburgse mannen die dienen in de 

Franse legers. 50 belangstellenden. 

7 april: Pierre Bakkes.  Emile Seipgens en de in het Roermondse dialect verlopende 

dialogen in zijn verhalen in het Nederlands. 32 belangstellenden. 

1 september:  Sander van Daal. Kunstenaarsgeslacht Windhausen. 40 belangstellenden. 

6 oktober:  Gerard Sonnemans. Werken voor de Vijand. 40 belangstellenden. 

7 november:  Jaak Slangen. Roermondse familie Gerardts. 40 belangstellenden. 

 

Op 18 mei is in het kader van het Roermondse “Heksenjaar”, ter herdenking aan de grote 

heksenprocessen uit 1613-1614, door de Kring Gelders Overkwartier aan haar leden een 

Heksenwandeling aangeboden onder leiding van een  VVV Stadsgids. Hieraan hebben 8 

mensen deelgenomen. 

 

JAARVERGADERING EN UITREIKING VERENIGINGSSPELDEN. 

Tijdens de algemene ledenvergadering  van 7 april 2014 zijn verenigingsspelden uitgereikt, 

aan mevrouw C.A.M. Wever, 50 jaar lid van het LGOG en de heer H. Ewalds, 25 jaar lid.  

 

Aan de leden die dit jaar in aanmerking kwamen voor een speld is een schriftelijke 

aankondiging gezonden. Indien niet aanwezig op de vergadering is de speld aan hen per post 

toegezonden. Het betreft de dames A.W.C. Bouts-Balvers en M.P.C. Hoedemakers-Joosten en 

de heren H. v.d. Bruggen, G.C.P. Linssen, G. Mouw, P.L.G. Parren, H.J.M. Straetemans en  

F. Wiertz. 

 



Op verzoek van het hoofdbestuur van het LGOG heeft het bestuur zich in een extra 

vergadering gebogen over het concept beleidsplan 2014/5-2018, getiteld Van Convocaat tot 

Community.  Er zijn door het bestuur op- en aanmerkingen en suggesties gedaan, die mede 

ten grondslag zijn gelegd aan het uiteindelijke Beleidsplan wat in het voorjaar van 2015 zal 

worden vastgesteld. 

 

Roermond, januari 2015 

 

 


