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Lezingen 
Door Kring Gelders Overkwartier van Roermond werden in 2016 navolgende lezingen 
georganiseerd: 
•  Op maandag 1 februari hield Sander Wassing een lezing over de Beeldenstorm en 

Alva’s Raad van Beroerten. Hier waren ca. 75 belangstellenden bij aanwezig. 
•  Op dinsdag 8 maart hield Willem Cartigny een lezing getiteld ‘Architecten en Ateliers. 
 Dwarsverbanden in de Roermondse kunstsector in de 19e en 20e eeuw’. Ca. 85 

belangstellenden woonden de lezing bij. 
•  Op dinsdag 5 april sprak Fred Cammaert over drie Limburgse oorlogsburgemeesters: 

Marcel van Grunsven (Heerlen), Paul Reymer (Roermond) en Albert den Rooijen (Echt). 
Bij deze lezing waren ca. 90 belangstellenden aanwezig. 

•  Op maandag 2 mei sprak Gerrit van der Vorst over Joodse vervolgden in Noord-
Limburg. Ca. 80 belangstellenden woonden deze lezing bij. 

•  Op maandag 5 september hield Sander Wassing een lezing over radicale en gematigde 
wederdopers in Roermond. Het gehoor bestond uit ca. 70 belangstellenden. 

•  Op maandag 3 oktober sprak Guido Corten. De titel van zijn lezing was ‘De 
totstandkoming van de oostgrens bij Roermond in de periode 1813 – 1818’. Er waren ca. 
65 belangstellenden. 

•  Op maandag 7 november hield Leo Verhart een lezing getiteld ‘List en Bedrog. Over 
vervalsingen in de Nederlandse Archeologie. Ca. 80 belangstellenden woonden de 
lezing bij. 

 
Jaarvergadering 
De kring Roermond hield haar jaarvergadering op maandag 2 mei, voorafgaand aan de 
lezing. Hierbij waren ca. 20 leden aanwezig. 
Overige activiteiten 
•  Op zaterdag 23 april vond in Roermond de Algemene Ledenvergadering van het LGOG 

plaats, georganiseerd door de kring. De ochtend was gewijd aan de eigenlijke 
vergadering, die plaatsvond in de sfeervolle ambiance van Bioscooptheater Royal; in de 
middag was er de keuze tussen een lezingenprogramma in de Munsterkerk en een 
stadswandeling. Met een borrel in Bioscooptheater Royal werd de dag afgesloten. 
Ongeveer 65 LGOG-leden woonden de vergadering en het middagprogramma bij. 

 
•  Op zaterdag 22 oktober vond in het kader van de Maand van de Geschiedenis in 

Bibliorura (Bibliotheek/Historiehuis) een inloopmiddag met korte lezingen en workshops 
plaats. Ongeveer 40 belangstellenden bezochten deze middag. 

 
 
Bestuurssamenstelling in 2016: 
Het bestuur van de kring was op 31 december 2016 als volgt samengesteld: 
Mr. Hein van der Bruggen (voorzitter/waarnemend secretaris) 
Drs. Rob Dückers (penningmeester) 
Dhr. René Vroomen 
Mr. Marcel Richter 
Dhr. Sjoerd Brentjens MA 
Dhr. Cor van Helvoort 
Mw. Francine de Boer (secretaris) heeft zich om persoonlijke redenen in 2016 
teruggetrokken uit het 
bestuur. Het bestuur kwam in 2016 drie maal bijeen. 


