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Samen onze geschiedenis ontdekken
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1.

Welkom
De voorzitter heet allen van harte welkom, de spreker van vanavond Dr.
Ragdy van den Hoek, leden van onze en andere Kringen en de niet LGOGleden.

2.

Nieuw Lid
De voorzitter meldt dat Sef Raedts zich heeft aangemeld als lid van onze
Kring. Wij heten hem welkom en wensen hem veel plezier en kennis toe.

3.

Huisstijl
LGOG heeft een mooie nieuwe huisstijl met o.a. een vernieuwd logo
ontwikkeld. Bovenaan dit schrijven staat nog het oude logo. Evenals op de
banner. De invoering van de nieuwe huisstijl vraagt enige tijd, waarschijnlijk
ongeveer een jaar. Daarna zal de nieuwe huisstijl de oude overal vervangen
hebben.

4.

Plannen ter informatie
Mgr. dr. H. Poels.
Venraynaar mgr. dr. H. Poels is op 14 februari 1868 geboren, dus 150 jaar
geleden, en op 7 september 1948 overleden, dus 70 jaar geleden.
Aanleiding voor LGOG Kring Parkstad dit jaar grootschalig aandacht aan hem
te besteden. LGOG Parkstad heeft onze Kring gevraagd bij hun plannen aan te
sluiten hetgeen wij uiteraard doen. Een en ander heeft geresulteerd in een
programma dat in september a.s. plaatsvindt.
Programma:
Op 8 september a.s. wordt in Venray gestart.
Voor Venray wordt een programmma gemaakt samen met Stichting Venray
Monumentaal (8 september valt in het Open Monumenten-weekend),
Rooys Gidsen Gilde, Venrays Museum, Gemeentearchief Venray, Stichting
Beeldenschat Grote Kerk, Sociaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht
en de familie Poels. Het voorlopig programma bestaat uit opening door de
burgemeester, een lezing over mgr. dr. Poels als Venraynaar door Paul van
Meegeren, een kleine tentoonstelling in de Borggraaf, een korte
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wandeling naar het Museum, de Grote Kerk en Huize Poels en een bezoek aan
zijn graf in vak O.
Op 22 september a.s. wordt in Heerlen door LGOG Parkstad een lezing
verzorgd over het leven van mgr. dr. Poels in Heerlen en zijn betekenis voor
Heerlen e.o. Ook daar wordt een excursie georganiseerd waarbij gebouwen
worden bezocht die mede door zijn toedoen tot stand zijn gekomen.
Op 28 september a.s wordt in Rolduc een symposium georganiseerd. Daar
wordt aandacht geschonken aan de betekenis van mgr. dr. Poels als sociaal
aalmoezenier in Limburg en aan het tijdsbeeld waarin hij die rol heeft
vervuld.
Verwacht wordt dat leden van LGOG-Parkstad en van LGOG Westelijke
Mijnstreek op 8 september naar Venray komen en dat Venraynaren op 22
september en 28 september a.s. naar Heerlen en Rolduc gaan.
De aanwezigen wordt geadviseerd alvast genoemde data in hun agenda's te
blokkeren. Nadere informatie volgt uiteraard.
Maand van de geschiedenis
LGOG Kring Venray is in overleg met Literair Café om invulling te geven aan
het thema "Opstand" van de "Maand van de Geschiedenis 2018". Daarbij
wordt gedacht aan o.a. een gezamenlijke lezing door een bekende schrijfster.
Wij hopen jullie hierover op korte termijn nader te kunnen informeren.
Afgelasten bezoek aan Vincent van Gogh in Nuenen
We hebben in december vorig jaar aangekondigd dat we met Heemkundevereniging de Drijehornick te Nuenen een lezing trachten te organiseren over
Vincent van Gogh en een excursie naar Nuenen (Vincent woonde daar enkele
jaren). We hebben besloten de lezing en de excursie niet door te laten gaan
omdat bij nader inzien Nuenen ons toch te weinig te bieden heeft.
April lezing en excursie naar Wanssum/Ooijen
In december jl. hebben wij gemeld dat we aan het uitzoeken waren of een
lezing en excursie over de geschiedenis van het landschap in en rond
Wanssum en over de veranderingen die daar gaan plaatsvinden in het
kader van de gebiedsontwikkeling Wanssum-Ooijen mogelijk zou zijn. Toen
bleek dat vele aanwezigen belangstelling hadden voor een dergelijke lezing
en excursie. We hebben het rond gekregen! Op 16 april a.s. verzorgen wij een
lezing over het landschap in het gebied Wanssum - Ooijen en op 21 april a.s.
gaan we met een bus een excursie naar dat gebied maken. De lezing en de
excursie worden inhoudelijk door vertegenwoordigers van het Projectbureau
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Ooijen Wanssum verzorgd. Nadere informatie krijgen de leden via LGOG
convocaten. Ook via de lokale pers zullen we aan de lezing en excursie
aandacht besteden.
5.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan dr. Ragdy van der Hoek
Onderwerp van de lezing is “De Nederlands-Duitse grens vanaf 1815 en de
invloed op de inwoners van beide landen”. Voor de pauze wordt de lezing in
beslag genomen door de geschiedkundige ontwikkeling van beide gebieden
voor 1815 maar ook daarna tot na WO II. Na de pauze worden sociale- en
cultuurverschillen die eigen zijn aan de inwoners van beide landen belicht.
Dat doet dhr van der Hoek op voor ieder herkenbare wijze.

6.

Sluiting
De voorzitter sluit om ca. 22.00 uur de bijeenkomst, wenst allen een
goede thuiskomst en hoopt iedereen volgende maand weer te ontmoeten.
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