Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

Kring
Venlo
LGOG-ALV17-003
Jaarverslag Secretaris 2016
Bestuursmutaties.
Tijdens de Jaarvergadering op 14 maart 2016 was de heer Jos Peeters statutair aftredend als
bestuurslid. Zonder tegenkandidaten werd de heer Jos Peeters als bestuurslid herbenoemd.
De heer Hay Clabbers is gekozen als bestuurslid.
Per 25-10-2016 is mevrouw Inge Metzemaekers-Douma op eigen verzoek afgetreden als bestuurslid.
Per 29-11-2016 is de heer Will Timmermans toegetreden als kandidaat-bestuurslid.
Samenstelling bestuur per 31-12-2016.
De heer Jos Peeters, voorzitter, de heer Gerard Driessen, penningmeester, de heer Hay Clabbers, secretaris en de leden, tevens Activiteitencommissie, mevrouw Lily van Hees, de heer
Henk van Dijk, de heer Will Timmermans en de heer Michael Walter. In het verslagjaar 2016
vergaderde het bestuur 11 keer.
Aantal leden.
De kring telde 271 leden per 31 december 2016 (op 31 december 2015 waren dat er 269)
Lezingen en excursies
De convocaten voor de lezingen en de excursies werden naar persdiensten en naar andere
bevriende verenigingen gezonden. Niet-leden betaalden voor het bijwonen van een lezing €
5. Alle lezingen zijn gehouden in gemeenschapshuis De “Bantuin” met uitzondering van de
lezing op 14 november, die in de ”Engelbewaarder” te Baarlo plaatsvond.
Lezingen.
18 januari
22 februari

Sef Derkx, Brouwerijen in Venlo (92 belangstellenden)
Vincent Frericks, Geschiedenis van de spoorwegen rondom Venlo (67 belangstellenden)
14 maart
Jaarvergadering met lezing Schrijverskring Veldeke (27 belangstellenden)
18 april
Henk Bongaerts, Pottenbakker Jacques Bongaerts (33 belangstellenden)
30 mei
Harry Knipschild, Heimweh naar Duitse Schlagers (1950-1990)
(59 belangstellenden)
12 september Lezing met wandeling excursie Ton van Reen, “Kubla walda, de kaboten, de
cabooters, de kabouters, de verstoten kinderen” (28 belangstellenden)
10 oktober
Herman van Megen, De Bospartizanen van Baarlo (67 belangstellenden)
14 november Jos Pouls, Kunstenaars geslacht van Kessel, I.s.m. sectie genealogie (53
belangstellenden)
12 december Ragdy van der Hoek, De verschillen in de grensregio (99 belangstellenden)
Excursies
21 mei

1e Middagexcursie naar het gebied rond kapel van Genooij
(25 belangstellenden)
11 juni
Middagexcursie naar Museum de Locht in Horst (14 belangstellenden )
10 september Dagexcursie naar Romeinse stad Xanten en archeologisch park (APX)
(17 belangstellenden)
05 november 2e Middagexcursie naar het gebied rond kapel van Genooij
(12 belangstellenden)
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Symposium
28 april Symposium over "Industriële clusters in Noord-Limburg 1850-1960"
van de Commissie Ondernemers en Ondernemingen in Limburg
(COOL) i.s.m. de Kring Venlo, in het Limburgs Museum.
(67 belangstellenden)

Overige activiteiten en aandachtspunten:
Uitreiking LGOG verenigingsspeld.
Van het LGOG Kring Venlo waren in 2016 twee leden 40 jaar en vier leden 25 jaar lid van het
LGOG. Alle jubilarissen hebben op eigen verzoek ervoor 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 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 problemen met de (digitale) opslagruimte bij het Gemeentearchief zijn in december 2016,
opgelost. Het tekenen van de buitengebieden zal begin 2017worden opgestart.
Een gedeelte van de kadastrale gegevens vanaf 1842 tot en met 1900 is ingevoerd.
Stedenatlas Venlo.
In 2016 werd verder gewerkt aan de uitwerking van het concept van de Historische Stedenatlas van Venlo, aflevering Venlo. Omdat inhoudelijk aansluiting wordt gezocht bij andere initiatieven, zoals het gemeentelijke initiatief ‘Het Verhaal van Venlo’ en de nieuwe beleidsnota
cultuurhistorie, wordt hiervoor voldoende tijd genomen, zodat er straks een publicatie ligt die
niet alleen op zichzelf waardevol is maar die ook andere initiatieven vooruit helpt c.q. stimuleert. Het streven is om de tekst in 2017 te voltooien en met de publicatie aansluiting te zoeken
bij initiatieven die in 2018 in het kader van de viering van 675 jaar stadsrechten (1343-2018)
worden genomen.
EAA2017 Congres.
Van 30 augustus t/m 3 september 2017 wordt het European Association of Archaeologists
congres gehouden in Maastricht.
Voor en na dit congres wordt een aantal een- of meerdaagse excursies georganiseerd voor
de deelnemers. Op een vraag van het LGOG-hoofdbestuur om door de kringen hiervoor excursies te organiseren, hebben wij voorgesteld om een excursie naar het Limburgsmuseum
Venlo, kasteel Ketelberg in Kessel en een bezoek aan Maaseik en Aldeneik te organiseren.
Hierop is positief gereageerd. Deze excursie zal worden opgenomen in het programma en ook
op de website van het congres. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal in juni 2017 worden besloten of deze excursie doorgaat.

Hay Clabbers,
Secr. LGOG Kring Venlo.

