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Bestuur en leden/Bestuur mutaties.
Tijdens de Jaarvergadering op 16 maart 2015 was Michael Walter statutair aftredend als
bestuurslid. Zonder tegenkandidaten werd Michael Walter als bestuurslid herbenoemd.
Per 22-06-2015 is Frits van Wijlick op eigen verzoek afgetreden als bestuurslid.
Per 09-07-2015 is Hay Clabbers toegetreden als kandidaat bestuurslid.
Samenstelling bestuur per 31-12-2015.
J. Peeters, voorzitter, G. Driessen, penningmeester, H. Clabbers, secretaris en de leden,
tevens Activiteitencommissie, mw. L. van Hees, mw. I. Metzemaekers-Douma, H. van Dijk en
M. Walter. In het verslagjaar 2015 vergaderde het bestuur 9 keer.
Aantal leden.
De kring telde 271 leden per 31 december 2015 (op 31 december 2014 waren dat er 277)
Lezingen en excursies
De convocaten voor de lezingen en de excursies werden naar persdiensten en naar andere
bevriende verenigingen toegezonden. Niet-leden betaalden voor het bijwonen van een lezing
€ 5. Alle lezingen zijn gehouden in gemeenschapshuis “De Bantuin”.
Lezingen.
datum
spreker
12 jan.
Piet Pepels
16 mrt.
13 apr.
1 jun.
14 sep.
19 okt

Marcel Hoogenhuis
Rene Vos en
Jan Boeijen
Hans van den Broek
John Jagt
Winfried Timmers

16 nov.
7 dec

Gerrit van der Vorst
Rob Vos

onderwerp
Maasboulevard Venlo en andere grote
ontwikkelingen in de binnenstad van Venlo
Mythes uit de Venlose oorlogshistorie
Limburgse jongens in Nederlands-Indië en
Nieuw Guinea 1945-1962
Geneeskundige achtergronden bij wonderen
Was Venlo e.o. óók een Jurassic Park
Steyl een veilige haven: toppunt van
Gastfreundschaft
Venlo en de Jodenvervolging
Het ontstaan van het Limburgse Landschap

deeln.
98
128
105
155
84
38
66
87
66

Excursies.
21 mrt.

19

13 jun.
22 aug.
12 sep.

15
19
35NL

26sep.
3 okt.
10okt.

Middag excursie naar museum
"Van wasrol tot dvd"
Topstukken RMO in het Limburgs Museum
Jan Voss
Steilrand en fotopresentatie
Diverse
1815-2015 het Noordelijke Rijn-Maas gebied na
het congres van Wenen.
Diverse
Gelderntag (LGOG)
Kasteel Kessel
i.s.m. WIEL
Dagexcursie naar het Ketelhuis Steyl en
Werkgroep Industrieel Wagenwerkplaats Blerick.
Erfgoed Limburg
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afgelast
44
48
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Overige activiteiten en aandachtspunten:
Uitreiking LGOG verenigingsspeld.
Van het LGOG Kring Venlo waren in 2015 drie leden 40 jaar en negen leden 25 jaar lid van
het LGOG. Alle jubilarissen hebben op eigen verzoek er voor gekozen dat de verenigingsspeld naar het huisadres zou worden opgestuurd.
Project “Venlo in kaart”.
Einde 2011 is op initiatief van het LGOG Kring Venlo in samenwerking met het Gemeentearchief van Venlo een werkgroep gestart met als doel historische kadastrale kaarten en andere
gegevens uit het archief van de Gemeente Venlo voor iedereen digitaal te ontsluiten met
behulp van een geografisch informatiesysteem. In andere gemeenten in Limburg worden
ondertussen soortgelijke projecten uitgevoerd, allen geïnspireerd door het "Aezel-projek" in
Sittard-Geleen. De Kring Venlo van het LGOG is lid van de Stuurgroep.
Stand van zaken:
De percelen van de binnenstad getekend en samengevoegd. Het tekenen van de buitengebieden kan pas opgestart worden als de problemen met de (digitale) opslagruimte bij het
Gemeentearchief zijn opgelost.
De kadastrale gegevens vanaf 1842 tot en met 1900 zijn reeds ingevoerd.
Stedenatlas Venlo.
Met de landelijke redactie is overlegd over de inhoud van de Venlose atlas. Er is een basisontwerp van de inhoud in 35 hoofdstukjes gemaakt; op basis van de opmerkingen van de
redactie zal hier nog aan worden gesleuteld. In klein comité zal een nieuwe opzet worden
gemaakt, waarna de uitvoering kan beginnen. Het is de bedoeling dat dit werk in 2016 wordt
verricht en dat het boek dan vroeg in 2017 kan verschijnen. Een koppeling met de herdenking van ‘150 jaar einde van de vesting 1867 – 2017’ is zinnig, naar een geschikte mogelijkheid wordt gezocht
Cultuurpad
Eind 2014 is het eerste contact is gelegd met "Cultuurpad", de organisatie die in het basisonderwijs in de regio het cultuuronderwijs ondersteunt. Daar is ons aanbod neergelegd om,
bij daarvoor geschikte lessen, ondersteuning te verlenen t.a.v. de streekgeschiedenis. De
organisatie was zeer geïnteresseerd. Als uitvloeisel daarvan hebben we dit jaar een bijdrage
geleverd aan een project over Oorlog en Vrede van BS ‘t Maasveld in Tegelen. Daarnaast is
op persoonlijke titel meegewerkt aan een project over het Romeinse Leger van BS De
Schalm in Steyl. In dit kader is ook een gesprek gevoerd met Dhr Schatorjé van het LM over
de mogelijkheid voor begeleiding van het LGOG bij schoolbezoeken aan het museum in het
kader van onze ondersteuning. Het bezoek van de schoolklas uit Steyl aan het LM kon helaas wegens een gebrek aan begeleiding vanuit de school niet doorgaan.
Aansluitend op de gelegde contacten t.b.v. Het basisonderwijs met Cultuurpad hebben we
als LGOG afdeling Venlo ook een soortgelijk contact gezocht richting het voorgezet onderwijs.
Alhoewel deze contacten nog zeer pril zijn, verwachten wij er wel veel van.
Het is de bedoeling dat contact gelegd wordt/gaat worden met elke school voor middelbaar
onderwijs in ons voedingsgebied. Het is duidelijk dat daarbij overlappingen van LGOG regio’s met schoolregio’s niet te vermijden zijn.
Zo zijn dit in de gemeente Venlo:
Blaricum college,
College den Hulster,
Valuascollege.
In de gemeente Peel en Maas:
Bouwens van der Boijecollege
In Gemeente Beesel:
College Broekhin
In Horst aan de Maas:
Het Dendroncollege en
Het Cita-Verde.
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D.m.v. Deze contacten willen we zicht krijgen op welke, bij hun afstuderende, leerlingen een
vervolgstudie op historische gebied gaan doen. Die leerlingen willen we met name volgen en
informeren over onze activiteiten. Dit met de hoop dat wij ze met onze activiteiten en lezingen kunnen boeien. Maar ook dat wij hen kunnen informeren over leuke studieobjecten in
onze regio, waar zij wellicht scripties of zelf presentaties over kunnen maken/geven. Daarvoor willen wij hen ook graag een podium bieden.
Op deze wijze hopen wij bij hen de betrokkenheid op onze regio te vergroten en mogelijk ook
het aandeel jongeren in onze organisatie evenwichtiger te laten worden.

Hay Clabbers,
Secr. LGOG Kring Venlo.

