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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 René
Isarin in het bijzonder, leden van onze en andere Kringen en natuurlijk ook de niet
LGOG- leden. De niet LGOG-leden vragen we een kleine bijdrage van € 3 bij de
entree in een mandje te stoppen, voor het geval dat nog niet gedaan is.
Vanavond de laatste lezing van het seizoen 2017 - 2018. Maar niet de laatste
activiteit. Deze week nog de excursie. Verderop meer daarover.

2.

Nieuw Lid
De voorzitter meldt dat Sandra Pluym zich heeft aangemeld als lid van onze
Kring. Wij heten haar welkom en wensen haar veel plezier en kennis toe.
Soms duurt het wat lang voordat wij een nieuw lid welkom kunnen heten. Dat komt
omdat wij niet altijd direct door het LGOG Bureau te Maastricht daarover
geïnformeerd worden, waarvoor onze excuses.

3.

Mgr. dr. H. Poels
Vorige keer is gemeld dat dit jaar de LGOG-Kringen Parkstad en Venray aandacht
gaan schenken aan mgr. dr. H. Poels. Ook is het voorlopige programma toen
aangekondigd. In grote lijnen: op 8 september a.s. in de middag start van de cyclus
in Venray, op 22 september een programma in Heerlen en op 28 september a.s. een
symposium in Rolduc. De voorbereidingen verlopen voorspoedig. Dus, zoals
vorige keer al gezegd, blokkeer deze data alvast in uw agenda, in het bijzonder 8
september a.s.. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

4.

Maand van de geschiedenis
Vorige maand is al verteld dat wij samen met het literair Café Venray in overleg zijn
om invulling te geven aan het thema "Opstand" in het kader van de "Maand van de
Geschiedenis 2018". Vanavond is elders overleg hierover dat wij hoopvol
tegemoetzien. Wij hopen jullie hierover op korte termijn nader te kunnen
informeren.

5.

Aanpak lezingen en excursies.
Het is jullie wellicht opgevallen dat wij bij het organiseren van lezingen en excursies
enige andere accenten aan het leggen zijn. We hebben ons beleid, zoals dat zo mooi
heet, geactualiseerd. Dat beleid hebben we uitgeschreven en sturen we alle leden
van de Kring Venray toe met het verzoek daar kennis van te nemen en eventueel op
te reageren maar ook met het verzoek na te gaan of er activiteiten aangeduid zijn
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waarbij je als LGOG-lid misschien betrokken zou willen worden. Die
betrokkenheid stellen we zeer op prijs. In de notitie wordt aangegeven met wie en
hoe contact daarover met ons opgenomen kan worden.
6.

De Basiscursus Streekgeschiedenis
De laatste cursus, de 8e, is onlangs afgerond. Bij de evaluatie gaven de cursisten
aan de inhoud, de organisatie en aan de locatie wederom een hoge waardering.
Een samenvatting van de evaluatie zullen we de leden van onze kring eveneens
toezenden. Op voorstel van de werkgroep stoppen we met de Basiscursus. De
werkgroep gaat vervolgcursussen ontwikkelen op basis van thema’s in 3 à 4
bijeenkomsten. We hopen dat eind 2018 de eerste cursus van start gaat.

7

Parel van de Maasvallei: Ooijen- Wanssum
We zijn blij dat we aandacht kunnen schenken aan een stukje landschapsgeschiedenis in de regio Ooijen-Wanssum. We vinden dat belangrijk niet alleen
omdat het landschap daar grootschalig en structureel gaat veranderen maar ook
omdat het LGOG landschapsgeschiedenis als een relatief nieuwe en spannende tak
van de (regionale) geschiedenis beschouwt. Afgelopen jaar is binnen het LGOG een
commissie Landschapsgeschiedenis gevormd. Deze commissie wil graag kennis en
inzichten, die in Limburg en daarbuiten aanwezig zijn over de geschiedenis van het
Limburgse landschap, bijeenbrengen en bundelen.
Wij zijn blij dat René Isarin, adviseur archeologie en landschap van project
Ooijen-Wanssum, ons laat delen in de kennis die hij afgelopen jaren vergaard heeft
over het landschap in die regio.
Deze week is tevens een excursie naar het plangebied gepland. Er bestaat zoveel
belangstelling voor deze excursie dat we een grotere bus voor 62 deelnemers hebben
besteld en ook die bus is al weer te klein. Geert Nelissen heeft de gelukkigen en de
pechvogels per mail geïnformeerd. En om misverstanden te voorkomen: de bus
vertrekt zaterdag aanstaande bij de Borggraaf om 8.45 uur!!!
Voorafgaande aan de lezing wees Jan Janssen die niet alleen lid van onze kring is
maar ook bij het IVN Geijsteren-Venray op een interessante fietsroute in het
gebied Ooijen -Wanssum die hij heeft uitgezet en met ons wil delen. Informatie volgt
op korte termijn in de media.
In zijn presentatie noemt Isarin het plangebied Ooijen-Wanssum een van de mooiste
stukjes rivierengebied van Nederland. Wat er de laatste jaren aan kennis is vergaard
in dit plangebied wordt uitgebreid getoond. Daartoe behoren de zeer bijzondere
vindplaatsen uit het Mesolithicum en Neolithicum, aangetroffen op de oude oeverwal
van de Maas tussen Blitterswijck en Broekhuizenvorst. Locaties waar vroegere
bewoners decennialang hun vuurstenen gereedschappen fabriceerden. Ook was er
ruime aandacht voor het ontstaan van het bijzondere rivierenlandschap en wat daar
nu nog van te zien is. Een prachtig verhaal over een vlechtende en meanderende
Maas, soms eroderend, soms de brenger van zand en grind. Over de bewegingen in
de aardkorst, de wind en uiteraard de onvermijdelijke mens.
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8.
Sluiting.
Om 22.00 uur sloot de voorzitter de bijeenkomst.
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