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Activiteit:  Lezing Geert Mevissen : Genooi van huisjes naar klooster, van      

boerenhof naar kapellen hof. 

Wanneer: Maandag 10 december  2018 van 20.00 uur tot 22.00 uur 
Locatie:       Gemeenschapshuis De Bantuin - Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo 

Deze lezing is voor leden van het LGOG gratis. Niet-leden betalen € 5,00. 
 

 
Behalve architect is Geert Mevissen  met zijn vrouw Liesbeth ook uitbaters van Bed & Breakfast 

het Pelgrimshoes Genooierhof. Met de bedevaartskapel Onze Lieve Vrouw van Genooi  en het 

restaurant de Genuuijerie vormt het Pelgrimshoes Genooierhof een sfeervol bouwkundig 

ensemble. De plek staat bekend als “Kapelke van Genooi”, een landelijke en idyllische parel in 

Noord-Limburg  gelegen aan een weggetje direct langs de Maas, dat deel uitmaakt  van zowel het 

Pieterpad als van de route naar Santiago de Compostella.  

 

 

 

 

De achterzijde van de kapel van Onze Lieve Vrouw van 

Genooi in Genooi. 1895-1905 



Aan de hand van Geert Mevissen zullen we de ontwikkeling van de landschappelijke en 

stedenbouwkundige context rondom het Kapelke van Genooi, vanaf de Romeinse tijd tot heden 

meebeleven! 

            

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTUURSLID GEZOCHT 
Het bestuur van het LGOG Kring Venlo is met 

spoed opzoek naar een nieuw bestuurslid. 
Middels deze oproep willen wij vooral ook 

vrouwen verzoeken zich aan te melden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met ons secretariaat :  Dhr. H.J.H.A. Clabbers 
077-3541418 of . lgogvenlo@ziggo.nl 

 

 
Vooraankondigingen 2019 

Maandag 14 jan. 2019 -  Lezing over oud strafrecht in Venlo. 
Maandag 11 mrt. 2019 - Algemene Ledenvergadering + Lezing over Leopold Haffmans 
Maandag 08 apr. 2019 - Lezing over ontstaan betaald voetbal in Venlo . 
Maandag 13 mei 2019 - Lezing: Thema lezing nog niet bekend. 
Maandag 17 juni 2019 - Lezing: Thema lezing nog niet bekend. 
Maandag 19 aug. 2019 - Lezing: Thema lezing nog niet bekend. 
 

Een afbeeling van de 

kapel van Onze Lieve 

Vrouw van Genooi van 

vóór de  verbouwing van  

architect Cuijpers in 1917. 

De achterzijde van de kapel van de Onze Lieve Vrouw van 

Genooi, in de jaren '30. Links ligt de huidige B&B het 
Pelgrimshoes. 
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