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Deze 
nieuwsbrief is 
samengesteld door 
de Sectie Genealogie van 
het LGOG en bevat 
kleine genealogische 
artikelen en 
wetenswaardigheden.!
Meer weten over de 
Sectie Genealogie? 
Kijk dan op onze site.!

NIEUWSBRIEF

Kalender!
15 April 2014 
Kermis Adel - Roermond!
17 Mei 2014 
ALV - Valkenburg!

In de vorige Nieuwsbrief heb ik aandacht 
gevraagd voor inspanningen die het bestuur 
van de Sectie Genealogie levert om de 
toekomst van het Limburgs Tijdschrift voor 
Genealogie (LTG) zeker te stellen. Zowaar, 
een hele opgave om daaraan, samen met de 
redactie van het LTG, te gaan werken; maar 
het doel is duidelijk: het behouden van het 
Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. !
Kortgeleden is het toekomstplan 
gereedgekomen en door het Hoofdbestuur 
goedgekeurd. De conclusie is dat door kwaliteitsverbetering, een 
contributieverhoging en door werving van nieuwe leden en abonnees 
een financieel gezonde basis voor het LTG bereikbaar is.!
Met een extra Algemene Ledenvergadering op 12 oktober jl. hebben de 
leden van de Sectie Genealogie unaniem ingestemd met een 
contributieverhoging om daarmee de kwaliteitsverbetering en behoud 
van het blad mogelijk te maken. De nieuwe contributie is:!
• Voor leden die ook lid zijn van LGOG: €25,- per jaar,!
• Voor leden die alleen lid zijn van de Sectie Genealogie: € 35,- per jaar,!
• Voor een abonnement op het LTG: € 30,- per jaar.!
Het komend nummer van LTG wordt, bij gelegenheid van ons 40 jarig 
jubileum, aan alle leden van LGOG gestuurd. Dit jubileumnummer 
wordt heel bijzonder!!
Met deze Nieuwsbrief nogmaals een oproep aan alle leden: !
Bent u nog geen lid van de Sectie Genealogie, wordt dan lid! De leden 
van LGOG die lid willen worden van de Sectie Genealogie krijgen nu 
het aanbod voor het 1e jaar lidmaatschap voor een contributie van € 
12,50.!
Ieder van jullie heeft ongetwijfeld vrienden of bekenden die bezig zijn 
met genealogie die nog geen lid zijn. Werf een lid of 
abonnee en help zo mee om de toekomst van het LTG 
zeker te stellen (aanmelden kan bij het bureau LGOG, 
Maastricht info@lgog.nl ).!!
Bert van Laer, Weert.!
Voorzitter Sectie Genealogie LGOG. 

Intranet!!
Als lid van de sectie heb je 
toegang tot een afgesloten 
deel van de site. Nog geen 
toegang? Geef je hier op! 
Selecteer bij betreft 
“Toegang tot intranet”.!
 

NOGMAALS: DE TOEKOMST VAN HET LIMBURGS 
TIJDSCHRIFT VOOR GENEALOGIE
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De archiefcollecties van Peel en Maas zijn beschreven in 
inventarissen. 
De inventarissen van het archieven van de voormalige gemeenten 
Helden, Kessel, Maasbree en Meijel zijn gedigitaliseerd. Dat betekent 
dat u ook thuis vooronderzoek kunt plegen. U zoekt in de inventaris 
op welke documenten u ter inzage wilt hebben en maak een afspraak met de archiefdienst van de 
gemeente Peel en Maas. 
 
De authentieke documenten zelf zijn niet digitaal beschikbaar. Het is wel de bedoeling om steeds meer 
informatie digitaal ter beschikking te stellen, zodat u zoveel mogelijk onderzoek thuis én digitaal kunt 
uitvoeren. U kunt via  http://www.peelenmaas.eu/index.php?mediumid=35&pagid=2315!
de inventarissen inzien.!
 
Wij willen u er nog op attenderen dat wij deze inventarissen vanaf papier hebben gescand en dat het 
kan voorkomen dat er door de tekstherkenning op het 'oude' lettertype wat leesfouten zijn ontstaan. !!
Vrijwilligers van de Heemkundekring Helden hebben gewerkt aan een toegang tot de 
bevolkingsregisters.!
U kunt hier http://www.moennik.nl/database/index_bev.html!
zoeken naar personen in het bevolkingsregister van 1850 t/m 1936. 
U krijgt een lijst met namen te zien. U kunt in het documentatiecentrum (geopend op 
woensdagmiddag (14-17u.) en maandagavond (19-21u.)) de bijbehorende digitale bladzijde inzien 
U kunt de boeken en de fiches, op afspraak in het gemeentearchief van de gemeente Peel en Maas, 
raadplegen.  Voor meer informatie :!
http://www.peelenmaas.eu/index.php?simaction=content&mediumid=35&pagid=2343!!
Door: Arno J. Coopmans 

ARCHIEFCOLLECTIES PEEL EN MAAS

!

MORMONEN BREIDEN ONLINE AKTES UIT

Het aantal originele aktes dat bij de Mormonen online in te zien is breidt bijna dagelijks uit. Op dit 
moment zijn aktes uit o.a. Nederland, België, Duitsland en andere landen in te zien. Het zoeken kost wat 
tijd, maar hiervoor is genver.nl een oplossing. Hier hebben vrijwilligers een index gemaakt niet alleen op 
de Nederlands aktes, maar ook op de Belgische aktes. Van Nederland zijn er momenteel 31 collecties 
online beschikbaar, van België zijn 14 collecties te benaderen. Helaas zijn van de Provincie Limburg in 
België nog geen gegevens beschikbaar. 

De komende maanden en jaren 
zullen steeds meer  originele 
aktes online komen, niet alleen 
bij de Mormonen, maar ook bij 
andere sites, zoals WieWasWie.!

!
Door: Fred Baltus 
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ATLAS DER NEEDERLANDEN

In 2013-2015 viert ons land een historisch jubileum: het 
is dan tweehonderd jaar geleden dat het Koninkrijk der 
Nederlanden tot stand kwam, in een stapsgewijs 
staatkundig proces dat in juni 1815 op het Congres van 
Wenen werd afgerond met de formele vereniging van de 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden en Luxemburg 
( zie kaart) onder gezag van koning Willem I.!!
Ter gelegenheid van deze nationale herdenking bereiden 
Bijzondere Collecties van de Universiteit van 
Amsterdam en uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior, 
Voorburg, momenteel de uitgave in facsimile voor van 
een in alle opzichten uniek verzamelwerk uit de 
collectie Kaarten en Atlassen, de Atlas der 
Neederlanden. Deze website informeert u nader over dit 
bijzondere project en biedt u tevens de eerste 
gelegenheid tot intekenen op deze exclusieve publicatie. !!

Links Mormonen: !
1. https://familysearch.org/search/collection/list#page=1&dateRange=dateRange6&region=EUROPE!
2. http://genver.nl!
3. http://familysearch.org/search/collection/list#page=1&countryId=1927059!
4. https://familysearch.org/search/collection/list#page=1&countryId=1927071!
5. http://www.wiewaswie.nl!!
Links Atlas der Neederlanden en Grondwet:!
1. http://cf.uba.uva.nl/atlasderneederlanden/a9/s2500/UBAKZL12A9_001.jpg!
2. http://cf.uba.uva.nl/atlasderneederlanden/index.html

LINKS WERKEN NIET

Door een technische onvolkomenheid bleken een aantal verwijzingen in de tekst niet correct te werken. 
Deze verwijzingen zijn hieronder opgenomen. Alle links verwijzen naar veilige websites.

Het 3de Limburgse kwartierstatenboek dat in de herfst van 2013 zou verschijnen ziet nu het 
levenslicht in het voorjaar van 2014. De redactie kiest voor kwaliteit, waardoor er enige 
vertraging is opgetreden. Het boek zal ongeveer 178 kwartierstaten bevatten, waarvan er 126 
nieuw zijn. Het boek gaat dan ook ongeveer 450 pagina’s bevatten. In maart 2014 wordt de 
verschijningsdatum bekend gemaakt, via o.a. het LTG en GeneVer.

DERDE LIMBURGSE KWARTIERSTATENBOEK
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