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Ledenvergadering en Lezing ‘Wat is nodig voor Peelbehoud en Peelherstel?’ door  

Wim van Opbergen 

 

Wanneer : maandag 25 maart 2019  

Aanvang : Ledenvergadering (let op) van 19.00 uur  - ong. 19.45 uur  

Aanvang  : Lezing van 20.00 uur - ong. 21.30 uur  

Locatie : Venrays Museum, Monseigneur Goumansplein 1, 5801 BL Venray  

 
 

De agenda voor deze Ledenvergadering is als volgt:  

 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering van 19 maart 2018, 

zie bijlage. 
4. Het verslag van de werkzaamheden van de Kring over het jaar 2018, 

zie bijlage. 
5. Het financiële verslag over 2018 en de begroting voor 2019. 
6. Het verslag van de kascontrolecommissie over de jaarstukken van 2018 
7. Benoeming van de leden van de kascontrolecommissie over de jaarstukken 

2019 
8. Bestuursverkiezingen: Aftredend Ernest Raedts en Carla Smits. Beide 

bestuursleden zijn herkiesbaar. 
Het bestuur verzoekt de ledenvergadering beide kandidaten te herbenoemen,  
met dien verstande dat eventuele tegenkandidaten door tenminste tien leden 
voor aanvang van de vergadering bij de secretaris van de Kring kunnen 
worden ingediend. 
In dat geval zal een verkiezing plaatsvinden. 

9. Eerbetoon. 
10. Rondvraag en sluiting 

 

 
 
Na een korte pauze zal de avond om 20.00 uur worden voortgezet met de lezing: ‘Wat is nodig 

voor Peelbehoud en Peelherstel?’door Wim van Opbergen.  
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Ooit besloeg het hoogveengebied van de Peel een enorme oppervlakte in het grensgebied van 

Brabant en Limburg. Stichting Werkgroep Behoud de Peel heeft zich ten doel gesteld het behoud 

van dit hoogveen(-achtig) landschap met alle daaraan verbonden historische waarden en 

natuurkwaliteiten te behouden en te herstellen.  De werkgroep is al vanaf 1978 op vele fronten 

strijdvaardig en actief.    

                                                                                                   

In de eerste jaren werd alles in het werk gesteld om verdere afgraving en ontginning van de Peel 

te voorkomen. Toen deze gevaren waren afgewend, kon aandacht besteed worden aan 

beheerswerk in de Peel (dammen bouwen, bomen zagen) maar vooral ook aan het bestrijden van 

allerlei bedreigingen van buitenaf, zoals ontwatering, uitstoot van ammoniak en aantasting van 

het open landschap rond de Peel.                                                                          

In deze lezing - die prima aansluit op de recente lezing van Jan Nillesen - krijgen we een beeld 

van de wijze waarop historische waarden en natuurwaarden van de Peel zijn behouden.  Dit 

vanuit de optiek van een actiegroep, die getransformeerd is naar gesprekspartner, beheerder, 

inrichter en plannenmaker. 

 

Over de spreker Wim van Opbergen: hij is voorzitter én kartrekker én coördinator Peelwerk van 

Stichting Werkgroep Behoud De Peel (WBdP). Hij is altijd al een natuurliefhebber geweest. Toen 

hij in Amsterdam sociale geografie studeerde en de weekenden regelmatig in Deurne was hoorde 

hij van de plannen van de gemeente Deurne om de Peel verder af te graven. Toen hij Later zag 

dat er een werkgroep was die zich het lot van de Peel aantrok, heeft hij zich in 1979 daarbij 

aangesloten.  
Wil je al iets meer weten over de Werkgroep Behoud de Peel kijk dan op: 

http://www.wbdp.nl/home.  

 

http://www.wbdp.nl/home
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Volgende lezing in 2019: 

Maandag 15 april 2019  

 

Overige data van lezingen in 2019: 

Maandag  9 september 2019  (let op : dit is een gewijzigde datum)  

Maandag 7 oktober 2019 (let op: dit is een gewijzigde datum)  

Maandag 18 november 2019  

 

Overige bijzondere activiteiten in 2019: 

Foto-presentatie Begraafplaatsen en lijkwegen  in het Venrays Museum (tot 4 maart 2019) 

 

Rondleiding ‘Begraafplaats Boschhuizen Vak O’ (zaterdag 30 maart 2019 om 10.00 uur) 

Deelname  is gratis. Vooraf aanmelden via lgog.venray@gmail.com . Dit kan tot dinsdag  

26 maart 2019.  

 

 

Zoals gebruikelijk is deze lezing ook toegankelijk voor belangstellende       

niet-leden. Zij betalen een bijdrage van € 5.  

 
 

Voor meer informatie over LGOG Venray zie ook: 
https://lgog.nl/regios/venray 

https://www.facebook.com/KoninklijkLGOG/venray 

mailto:lgog.venray@gmail.com
https://lgog.nl/regios/venray
https://www.facebook.com/KoninklijkLGOG/venray

