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Samenstelling bestuur per 31-12-2019. 

De heer Jos Peeters, voorzitter, de heer Gerard Driessen, penningmeester, de heer Hay Clabbers, secre-
taris en de leden: mevrouw Ans Backhuijs-Ammerlaan, de heer Henk van Dijck en de heer Will Timmer-
mans. In het verslagjaar 2019 vergaderde het bestuur 10 keer. 
 
Aantal leden. 

De kring telde ??? leden per 31 december 2019 (op 31 december 2018 waren dat er 238) 
 
Lezingen en excursies. 

De uitnodigingen voor de lezingen en de excursies werden naar persdiensten en naar andere bevriende 
verenigingen gezonden. Niet-leden betaalden voor het bijwonen van een lezing € 5. Alle lezingen zijn 
gehouden in gemeenschapshuis “de Bantuin” te Venlo. 
 
Lezingen. 
14 januari Jos Feller: Gestrafft naer recht ende justitie (61) 
11 maart Jaarvergadering met lezing, Ragdy v.d. Hoek: Leopold Haffmans. (39) 
8 april Gerrit v.d. Vorst: Ode aan de dwazen, invoering betaald voetbal. (33) 
13 mei Frans Hermans: Nedinsco en 100 jaar Bauhaus. (45) 
17 juni Marcel Hogenhuis: Zweefvliegen in Venlo, historie van een duurzame sport. (42) 
19 augustus Paul Seelen: Kennismaking met het Hetje. (94) 
9 september René Gerats: Monumenten in hun landschap. (37) 
21 oktober  Jos de Jong: Historie van het referendum in Limburg. (30) 
11 november Frans Backhuijs: Afval vroeger en nu. (40) 
9 december Gerrit v.d. Vorst: Piet Kooijmans, de spoorloze top-nazi. (54) 
 
Excursies  
7 september Wylderbeek en ’t Tegels/Venloos Broek (15) 
23 november Afval vroeger en nu. (10) 
 
Overige activiteiten en aandachtspunten: 
 
Jubilarissen 
In de Kring Venlo waren in 2019 8 jubilarissen waarvan een lid 50 jaar en 7 leden 25 jaar lid van het 
LGOG. Alle jubilarissen hebben de verenigingsspeld per post ontvangen. 
 
 
Project “Venlo in kaart”. 
 
Einde 2011 is op initiatief van het LGOG Kring Venlo in samenwerking met het Gemeentearchief Venlo 
een werkgroep gestart met als doel historische kadastrale kaarten en andere gegevens uit het archief 
van de Gemeente Venlo voor iedereen digitaal te ontsluiten met behulp van een geografisch informatie-



 

 

systeem. In andere gemeenten in Limburg worden ondertussen soortgelijke projecten uitgevoerd, allen 
geïnspireerd door het "Aezel-projek" in Sittard-Geleen. De Kring Venlo van het LGOG is lid van de Stuur-
groep.  
Stand van zaken: 
Per 31-12-2019 zijn van de volgende gemeente de minuutkaarten gedigitaliseerd: 
Venlo, Peel en Maas, Bergen en van de Gemeente Horst a/d Maas het kerkdorp van Grubbenvorst en 
gestart met Meerlo. Hierbij hebben we zeer veel hulp gehad van de heer Arno Wilmsen van de Heem-
kundevereniging Maas- en Swalmdal, waarvoor onze dank. De gedigitaliseerde kaarten zijn te bekijken 
op de website van het ‘Aezel-projek’ zie:  https://aezel.eu/geografie/thema/minuutplans. 
 
Publicatie. 
Eind november is het eerste nummer verschenen van ‘Maas en Duin’, het periodiek van de LGOG-kring 
Venlo met bijdragen over de geschiedenis van het gebied dat behoort tot de kring. Alle leden van de 
kring hebben het periodiek ontvangen. Eén vijfde deel van de oplage van 250 stuks is voor € 5,- via 
Koops verkocht. Het periodiek is geheel in eigen beheer gerealiseerd, met dank ook aan de redactiele-
den Jos Feller en Wim Didriëns. 
Er zijn veel positieve reacties ontvangen, zowel inhoudelijk als over de uitvoering van het periodiek. 
 
75 jaar bevrijding. 
Op initiatief van het bestuur van de kring Venlo heeft het LGOG in het najaar van 2018 een project inge-
diend bij de provincie in het kader van de herdenking van 75 jaar bevrijding. Het project bestaat uit twee 
delen: een fototentoonstelling in de openbare ruimte en een interviewproject door kinderen van ong. 
15 jaar met ooggetuigen van ong. 90 jaar. De provincie heeft dit project opgenomen in hun overzicht 
van te ondersteunen activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding. De kringen Parkstad (interviews) en 
Venlo (beide aspecten) hebben dit in hun kring vormgegeven.  
In 2019 is hard gewerkt aan de realisatie. Zo is er medewerking gezocht met scholen voor VO voor het 
interviewdeel en met heemkundeverenigingen voor de fototentoonstelling. Dat bleek een moeilijke 
zoektocht te zijn. In Peel en Maas zijn door een klein groepje leden van Scoutinggroepen Helden en Kes-
sel interviews gehouden. In Venlo heeft uiteindelijk het Valuascollege toegezegd om in begin 2020 met 
twee klassen mee te werken. Net voor 3 december is het eerste paneel in Blerick geplaatst. Met dank 
aan het gemeentearchief en Heemkundekring Blariacum voor de foto’s en Stichting Ons Fort voor het 
overleg over 75 jaar bevrijding Blerick. De andere zijn voor Kerstmis geplaatst. De informatie bij de pane-
len is verzorgd door Marcel Hogenhuis. Deze informatie is te lezen in een speciaal ontwikkelde app, ver-
zorgd door AppComm. De panelen zijn gerealiseerd en geplaatst door Arton. Beide bedrijven zijn geves-
tigd in Venlo. Ook is in 2019 gewerkt aan het realiseren van de fototentoonstelling voor Arcen en Venlo 
in 2020. 
 
Onderwijs:  
Er is dit jaar door het onderwijsveld geen beroep gedaan op het bestuur voor ondersteuning bij geschie-
denislessen. 
 
Hay Clabbers, 
Secretaris LGOG Kring Venlo. 
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