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Verslag van de bijeenkomst op 19 november 2018
Welkom
Voorzitter, Ernest Raedts, verwelkomt allen en in het bijzonder de spreker, de heer Will Steeghs.
Voor de eerste keer vindt de lezing van het LGOG Venray in de Borggraaf plaats. De bedoeling is dat we hier
voortaan onze lezingen houden. De Borggraaf is opgezet door o.a. de gemeente Venray om uit te groeien
tot het Cultuur-Historisch Centrum van Venray. Onze activiteiten passen daar heel goed in.
Fijn dat er ondanks de voetbalwedstrijd Duitsland – Nederland een goede opkomst is. Bijna 40 personen.
De Borggraaf
Ernest legt uit dat het geluid in de Borggraaf door de nieuwe installatie aanzienlijk is verbeterd, in februari
volgt nog een geluiddempend plafond.
Van de gelegenheid maakt hij gebruik de aanwezigen te attenderen op de tentoonstelling in het museum
van Marlies van Zeben: “Hoe kóm je op ’t idee?”. Die tentoonstelling laat de bezoekers zien hoe je als
scheppend persoon op een idee kunt komen. Dat kan op vele manieren door bijvoorbeeld een gedachte,
een foto, een gedicht of een nieuwsbericht. Die kunnen je raken. Waarom raken die je? Wat kun je ermee?
En hoe kun je dat vervolgens omzetten in figuren op papier of doek? Dat laat de tentoonstelling bezoekers
ervaren en zien.
Terugblik
8 september: Open Monumentendag.
Een samenwerkingsproject enerzijds met LGOG PARKSTAD anderzijds met Stichting Venray Monumentaal,
Stichting Kruisen en Kapellen, Gemeentearchief, Grote Kerk, en Stichting en Venrays Museum. Wat het
LGOG betreft, onze activiteiten hadden vooral betrekking op Mgr. Poels. Paul van Meegeren sprak in de
Grote Kerk een indrukwekkend levensverhaal uit over Henri Poels. Liefst 220 personen uit heel Limburg en
zelfs uit Antwerpen waren daarvoor naar Venray gekomen.
Het Venrays Museum had samen met het LGOG Venray in het Museum een passende tentoonstelling
ingericht over het leven van mgr. Poels. Ook de tentoonstelling trok veel publiek
6 oktober 208: de Algemene Ledenvergadering van het LGOG
Deze keer mocht de regio Venray die organiseren. We hebben deze ALV laten plaatsvinden bij het JOC,
Educatief Centrum te Ysselsteyn. Het programma, dat wij hadden samengesteld, bestond naast de
ledenvergadering uit een lezing van Hans Sakkers over “De Duitse Militaire Begraafplaats in Ysselsteyn” en
een bezoek onder leiding van gidsen aan de begraafplaats. Ook hier was sprake van buitengewoon grote
belangstelling. Meer dan 100 personen.
22 oktober: maand van de geschiedenis.
Een jaarlijks terugkerend gebeuren. Dit jaar had het LGOG Venray daarvoor een project uitgewerkt in
samenwerking met de BiblioNU, Literair Café Venray, het Gemeentearchief, Duitse Militaire Begraafplaats,

stichting Loobeek, Venrays Museum en stichting Audio. De schrijfster Nelleke Noordervliet hield, een
indrukwekkende voordracht. U bent hierover al eerder geïnformeerd.

12 november: Nominatie cultuurprijs Venray.
Op 12 november kreeg ons bestuur te horen dat zij samen met nog 4 andere organisaties genomineerd zijn
voor de Cultuurprijs 2018 van Venray. LGOG Venray is genomineerd vanwege haar “kartrekker” functie
tijdens de Maand van de Geschiedenis met als thema ‘Opstand’. Dit in samenwerking met verschillende
partners uit het cultuur (historische) veld. LGOG heeft actief de verbinding gezocht en daarbij bewust
gekeken over de grenzen van de eigen organisatie”, aldus luidde de motivatie. Uiteraard zijn wij er trots op
dat projecten, waarbij wij met andere organisaties samenwerken, opgevallen zijn en erg gewaardeerd
worden. De cultuurprijs kent zowel een publieks- als een juryprijs. Ook u kunt stemmen voor de
Publieksprijs. Nadere informatie daarover ontvangt u van ons zodra die bekend is.
Toekomst
Komend jaar hebben we verschillende interessante projecten op de rol staan. En niet alleen in het kader van
75 jaar bevrijding van Venray. Meerdere projecten worden weer samenwerkingsprojecten, waar we
prominente sprekers voor uitnodigen en waarvoor we ook aanpalende activiteiten met derden willen
organiseren. Daarbij kan gedacht worden aan educatieve programma’s, dialoogtafels enzovoort. Voor
meerdere vrijwilligers bestaat de mogelijkheid aan de ontwikkeling van een of meerdere projecten mee te
werken. Voor nadere informatie: Ernest Raedts, voorzitter LGOG Venray, O6 23912120 of
ejhmraedts@home.nl
Spreker Will Steeghs (met dank aan Paul van Meegeren).
De titel van zijn voordracht luidt: “Venrayse prentbriefkaarten vertellen ons hun geschiedenis”. De spreker
begon met een uitleg van de betekenis van verschillende codes op prentbriefkaarten. Die codes zijn
indicatief voor de uitgever en voor de periode van uitgifte. Ook liet hij aan de hand van voorbeelden zien
hoe nagegaan kan worden wanneer foto’s op kaarten waarschijnlijk gemaakt zijn. Indicaties daarvoor zijn
o.a. de aan-/afwezigheid van rails in het wegdek, lantaarns, gebouwen enzovoort enzovoort. In het tweede
deel van zijn voordracht liet de heer Steeghs veel prentbriefkaarten van Venray en de kerkdorpen zien. De
leeftijd van de kaarten werd geanalyseerd, waarbij van lokale kennis van meerdere aanwezigen dankbaar
gebruik werd gemaakt. Vele oude kaarten werden gepresenteerd. Over meerdere vonden levendige
discussies plaats. De avond was daardoor een heel interessante avond met een Venrays tintje, waarvoor de
spreker terecht ook bedankt werd door spontaan applaus van de aanwezigen.

