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Verslag van de bijeenkomst op 25 maart 2019 

in het Venrays Museum  
 
Welkom 
De kringvoorzitter verwelkomt allen, leden en niet-leden, en in het bijzonder de spreker Wim van Opbergen, 
voorzitter van de Stichting Werkgroep Behoud de Peel.    
 
Mededelingen 
1 Rondleiding en toelichting op vak O op 30 maart a.s. 10.00 uur 

Er zijn al 34 aanmeldingen. We worden daarom rondgeleid door twee gidsen. Opgeven kan nog tot 
en met 26 maart a.s. via lgog.venray@gmail.com   
Er zijn geen kosten aan deze rondleiding aan verbonden. 

 
2 Volgende bijeenkomst  

In tegenstelling tot eerdere aankondigingen:  
volgende lezing is op maandag 8 april a.s. (en dus niet 15 april)!!  aanvang 19.30 uur. 
Spreker       :   prof. dr. Lotte Jensen  
Onderwerp:  ‘De strijd tegen het water en de Nederlandse identiteit’. 
zie ook:          www.lottejensen.nl 
 

3 September 2019 Open Monumentendag  
 Het thema van open Monumentendag 2019 is: ‘Plekken van Plezier’. Stichting Venray 
 Monumentaal (SVM), die al gedurende vele jaren de Open Monumentendag organiseert, heeft om 
 haar moverende redenen besloten dit jaar het landelijke thema op Open Monumentendag niet 
 centraal te stellen. SVM heeft een ander thema gekozen. Uiteraard hebben wij daar volop begrip 
 voor. We vonden het wel jammer dat vele mooie Plekken van Plezier in de gemeente Venray 
 daardoor niet onder de aandacht van velen zouden worden gebracht. In samenwerking met het 
 Venrays Museum gaan we er nu gedurende de maand september toch aandacht aan schenken. Dat 
 gaan we op een andere manier doen dan gebruikelijk. We gaan onze leden vragen 
 – plekken van plezier te benoemen en in het kort te beschrijven waarom het plek(ken) van 
  plezier waren  
 – vervolgens gaan we na van welke plekken van plezier we een fotorapportage kunnen (laten) 
  maken; de bedoeling is die reportage gedurende de maand september in het Venrays  
  Museum te tonen  

– we vragen de indieners of ze eventueel bereid zijn tijdens onze september - bijeenkomst 
een toelichting te geven op hun plekken van plezier  

 – vervolgens gaan we enkelen van hen uitnodigen hun belevenis te delen met onze leden. 
De bedoeling is dus dat we in september een bijeenkomst door en voor onze leden 
organiseren over het thema Plekken van Plezier in de gemeente Venray. 

 
 Op korte termijn wordt voorgaande uitgewerkt. daarna benaderen we alle leden via de  e-mail.   
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4 Maand van de Geschiedenis (oktober) 2019 

We zijn van plan ook dit jaar weer invulling te geven aan de Maand van de Geschiedenis samen met 
o.a. het Literair Café Venray en BiblioNu. Er zijn al verschillende mogelijkheden verkend. 
Nadat keuzen gemaakt zijn, informeren we onze leden.   

 
5 Excursie naar Boxmeer 
 Deze excursie vindt plaats op Zaterdag 18 mei 2019 van 10 – 12 uur. Binnenkort ontvangen de 
 LGOG-leden hierover de uitnodiging. 
 
6 Spreker Wim van Opbergen: ‘Wat is nodig voor Peelbehoud en Peelherstel?’  
 Hij is al 40 jaar actief met het behoud en herstel van de Peel. Een zeer deskundig man met heel veel 
 kennis van de Peel. Hij legde uitvoerig en op een begrijpelijke manier uit hoe laag- en hoogveen zijn 
 ontstaan, hoe en waar en waarom die verdwenen zijn, waar nog laag- en hoogveen in de Peel te 
 vinden is, hoe de fauna in de Peel beïnvloedt wordt door verschillende standen van het grondwater, 
  hoe het grondwaterpeil beheerst kan en moet worden vanuit het gezichtspunt van natuurbehoud- 
 en beheer.  
 Uit zijn voordracht bleek dat de deskundigheid van spreker en van zijn collega’s hoog wordt 
 gewaardeerd door beleidsmakers – en beslissers. Zij worden daarom al gedurende vele jaren 
 betrokken bij het maken van plannen. En niet alleen daarom. Zij schuwen er niet voor om 
 compromissen te sluiten, beseffend dat resultaten bereikt moeten worden en dat daarvoor vele 
 belangen tegen elkaar afgewogen worden.  
 Het is voor ons allen belangrijk dat bij de politieke afwegingen ook het belang van de natuur de 
 aandacht krijgt die het verdient. En dat kan alleen als het belang natuurbehoud- en beheer op een 
 deskundige manier wordt ingebracht. Wim van Opbergen met zijn collega’s zorgen daar blijkbaar 
 voor. Knap dat zij dat al 40 jaar als vrijwilligers doen. Wij mogen hen daarvoor dankbaar zijn.   
 Ze zijn overigens niet alleen bestuurlijk bezig, ze steken ook hun handen uit de mouwen. Ze 
 hebben bijvoorbeeld dammen in de Peel aangelegd (met toestemming) om verschillende delen 
 van de Peel natter te laten worden waardoor de Peel daar zuurder wordt en stukjes Peel weer hun 
 oorspronkelijke uitstraling gaan krijgen. 
 
 Een interessante en leerzame voordracht van een zeer actieve en betrokken natuurliefhebber.  



 

 
@FotografenVenraysMuseum-Pi Noten 
 
 Meer informatie over uw Kring is te vinden op:  

 https://lgog.nl/regios/venray 
 https://www.facebook.com/LGOG-Venray 
 

Tentoonstelling in het Venrays Museum vanaf 30 maart a.s.  
InBeeld 2019   

 
InBeeld 2019 is een wedstrijd voor amateurkunst in Nederlands en Belgisch-Limburg rondom het thema 

‘Sporen’. In totaal vormen vijftig kunstwerken samen de expositie voorronde InBeeld 2019 – regio Venray.  

InBeeld is de tweejaarlijkse provinciale wedstrijd voor beeldende amateurkunst. Ze wordt georganiseerd 

door het Huis voor de Kunsten Limburg in samenwerking met de Limburgse kunstencentra. 

Voor nadere informatie zie: www.venraysmuseum.nl 
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