
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van het Koninklijk LGOG 
 

zaterdag 6 oktober 2018 aanvang 13.00 uur 
 
 
Het hoofdbestuur van het LGOG nodigt u graag uit voor de ALV van 6 oktober 2018 te 
Ysselsteyn (gemeente Venray). Locatie Duitse Militaire begraafplaats Ysselsteyn/JOC 
(Jeugd OntmoetingsCentrum), Timmermansweg 75 5813 AM Ysselsteyn. 
 
Agenda 
13.00 – 13.25 uur  Ontvangst  
13:25 – 13.30 uur Welkom door wethouder Anne Thielen en kringvoorzitter  

Ernest Raedts 
13:30 – 14.00  uur Algemene Leden Vergadering 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter van het LGOG, drs. 
Armand Cremers 

2. Vaststelling notulen 21 april 2018 
3. Concept begroting 2019 incl. voorgenomen contributieverhoging 
4. Ontwikkelingen binnen de vereniging incl. Coöperatie Erfgoed 

Limburg 
5. Rondvraag en sluiting 

14:00 – 15.00  uur Lezing door Hans Sakkers over de Duitse Militaire Begraafplaats  
15:00 – 16.00  uur Bezoek aan de Duitse Militaire Begraafplaats. 
16:00 – 16.30 uur  Afsluiting en nazit. 
 
Martin van der Weerden, secretaris 
 
De conceptnotulen van de vergadering van 21 april 2018 staan op de website van 
het LGOG. De concept begroting 2019 is tijdens de vergadering beschikbaar en ligt 
ter inzage op het Bureau van LGOG.  
 
Voor een goede organisatie is het belangrijk dat u zich aanmeldt. Dat kan tot en met 
dinsdag 2 oktober per e-mail info@lgog.nl 
 



 
 
 
 
De lezing in aansluiting op de ALV wordt verzorgd door de heer Hans Sakkers.  
Zijn presentatie heeft als titel: 

 
“De Duitse Militaire begraafplaats in Venray” 

 
Hans Sakkers is voor een internationaal archief- en literatuuronderzoek in de 
geschiedenis gedoken van deze begraafplaats. Hierbij werd duidelijk dat deze 
begraafplaats een verre van normaal verschijnsel is: de militaire begraafplaats met 
individuele graven is een jong fenomeen en deed pas in de Eerste Wereldoorlog in 
Europa zijn intrede. 
 
Recent verscheen zijn boek over de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn. Hierin 
en in zijn lezing staan niet de gesneuvelden centraal maar de geschiedenis van de 
begraafplaats. Waarom een militaire begraafplaats, waarom bij Ysselsteyn? In West-
Europa, inclusief Italië, waren in de eerste helft van de jaren vijftig van de vorige 
eeuw de Duitse militaire begraafplaatsen overgedragen aan West-Duitsland. 
Nederland was hier pas ruim twintig jaar later, in 1976, toe in staat. Dat dit zo lang 
geduurd heeft maakt de opbouw van de Duitse begraafplaats bij Ysselsteyn, met 
haar kleine 32.000 graven, zoals zij nu is. Een veelzeggende opbouw die een heel 
bijzondere plaats inneemt binnen het funeraire werelderfgoed.  
Voor hen die het kerkhof kennen, is de dodenakker een vanzelfsprekende 
indrukwekkende aanwezigheid in haar omgeving 
 
Over de spreker Hans Sakkers: hij is afkomstig uit het plaatsje Koudekerke in 
Zeeland. De afgelopen 20 jaar heeft hij een indrukwekkend aantal boeken/verhalen 
geschreven over in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog.  
 
 
 
 


