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Verslag van de bijeenkomst op 18 februari 2019 

in het Venrays Museum  
 
Welkom 
De kringvoorzitter verwelkomt allen, leden en niet-leden, en in het bijzonder de spreker Jan Nillesen uit 
Boxmeer.  
 
Mededelingen 
1 Geluidwerende voorzieningen  
 Helaas zijn de geluidwerende voorzieningen in het pand nog niet aangebracht. De aannemer 
 heeft nu gegarandeerd dat op 7 maart a.s. het werk wordt uitgevoerd. Dus volgende keer moet alles 
 kloppen… 
2 Rondleiding en toelichting op vak O op 30 maart a.s. 10.00 uur 

Tijdens de pauze kunnen personen zich opgeven door in te tekenen op een inschrijfformulier. 
 Daarna bestaat nog de mogelijkheid je tot dinsdag 26 maart a.s. aan te melden via 
LGOG.Venray@Gmail.com  .Er zijn geen kosten aan verbonden. 

3 Nieuwe leden 
 Maria en Huub Schönberger, Adie Steen en Jos Haarhuis zijn lid van onze Kring geworden. We heten 
 ze van harte welkom en wensen hen een plezierige en leerzame tijd.   
4 Excursies naar kapel ‘t Zand te Roermond en naar  Boxmeer 
 Binnenkort zal de belangstelling daarvoor geïnventariseerd worden.   
5 Volgende bijeenkomst  

Op 25 maart is onze volgende bijeenkomst. We starten dan om 19.00 uur met de jaarvergadering, 
 die tot uiterlijk 19.45 mag duren. De lezing start om 20.00 uur   
 De lezing wordt verzorgd door Wim van Opbergen. Hij is voorzitter van de Werkgroep Behoud de 
 Peel. Hij legt ons uit wat het beleid komende jaren is met betrekking tot de functie van de Peel,    
 over hoe de Peel er over enkele jaren uit gaat zien (of hersteld is) en wat daarvoor nodig is.  
 
Spreker Jan Nillesen 
De programmacommissie heeft het voornemen minstens één keer per jaar een lezing te laten verzorgen 
over een van onze omliggende gemeenten. We starten vanavond daarmee. Boxmeer is de eerste.  
Jan Nillesen, de spreker van vanavond, woont al lang in Boxmeer. Hij is geen onbekende van ons. Enkele 
jaren geleden heeft hij een uitgebreide presentatie verzorgd over de landschapsontwikkelingen die hebben 
geleid tot het huidig landschap rondom Venray.  
De presentatie van Jan Nillesen vertoonde duidelijke overeenkomsten met die van vorige keer. Een 
begenadigd spreker, afkomstig uit het onderwijs. Hij weet zijn publiek te boeien, te bespelen maar ook 
informatie over te dragen. Serieuze informatie afgewisseld met grappen. Hij wist alle aanwezigen tot 22.00 
uur aan een stuk door te boeien. Hij ging in zijn presentatie vooral in op de landschappelijke ontstaans-
geschiedenis van Boxmeer.  Daarbij kwam de Peel regelmatig ter sprake. Een mooie voorzet voor de lezing in 
maart a.s., die meer over de toekomst van de Peel gaat. Wellicht besteedde Jan Nillesen minder aandacht 
dan verwacht aan de bestuurlijke ontwikkeling van Boxmeer, maar die aspecten van de 
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ontstaansgeschiedenis gaan uitgebreid aan de orde komen tijdens de excursie die wij voornemens zijn te 
organiseren in Boxmeer. 
 
Na afloop van de presentatie dankte onze voorzitter Jan Nillesen voor zijn uitgebreide, leerzame en vaak 
grappige presentatie.  
 

 
@fotografenvenraysmusem/Pie Noten  
 
 
 

Tentoonstelling in het Venrays Museum: 
De Venrayse schildersgroep Ambitie bestaat 10 jaar. Dit wordt feestelijk gevierd met een tentoonstelling in 
het Venrays Museum van 2 tot en met 24 maart 2019. . Voor openingstijden van het Venrays Museum zie: 
www.venraysmuseum.nl 

 
 
 

 


