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Ledenvergadering en lezing ‘Venlo, stad met een boeiende geschiedenis’ door 
Gerard Driessen 

Maandag 20 maart 2023 
Auditorium Venrays Museum, Mgr. Goumansplein 1, 5801 CZ Venray    
Ledenvergadering: 19.00 - 19.30 uur 
Lezing: 19.45 - 21.45 uur, incl. koffiepauze van 15 min.  
 
 

De agenda voor de ledenvergadering:   
 

1. Opening. 
2. Mededelingen.  
3. Vaststellen van de notulen van de ledenvergadering op 30 mei 2022 (zie bijlage). 
4. Het verslag van de werkzaamheden van de Kring over het jaar 2022 (zie bijlage). 
5. Het financiële verslag over 2022 en de begroting voor 2023. 
6. Het verslag van de kascontrolecommissie over de jaarstukken van 2022. 
7. Benoeming van de leden van de kascontrolecommissie voor de jaarstukken van 2023. 
8. Bestuurssamenstelling:  

 Aftredend en herkiesbaar is Ernest Raedts. Ernest heeft echter kenbaar gemaakt 
geen volledige termijn meer te willen aanblijven. Het bestuur verzoekt de 
ledenvergadering Ernest Raedts te herbenoemen. Eventuele tegenkandidaten 
kunnen door tenminste tien leden en voor aanvang van de vergadering bij de 
secretaris van de Kring worden voorgedragen. In dat geval zal een verkiezing 
plaatsvinden. 

 Vacatures. 
9. Rondvraag en sluiting.  

 
Na de ledenvergadering volgt een korte pauze. Om 19.45 uur zal de bijeenkomst worden 
voortgezet met een lezing getiteld ‘Venlo, stad met een boeiende geschiedenis’. Spreker is 
Gerard Driessen. 
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Lezing ‘Venlo, stad met een boeiende geschiedenis’ door Gerard Driessen 
 
Venlo: centrumstad, studentenstad, koopstad, vervoersstad, tuinbouwstad, toeristenstad, 
gemeente, uitgaansstad, cultuurstad, industriestad, stad aan de Maas, monumentenstad, 
vestingstad? Je kunt op Venlo talrijke etiketjes plakken. Etiketjes die allemaal in meer of 
mindere mate van toepassing zijn, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel andere plaatsen. 
Iedere stad heeft echter zijn niet altijd herkende, eigen identiteit, die voor een groot deel 
bepaald wordt door zijn verleden. Dat geldt zeker ook voor Venlo. 
 
LGOG Kring Venray biedt u de gelegenheid om nader kennis te maken met het verleden van 
Venlo zodat u die identiteit kunt herkennen. Dat verleden is dan ook het uitgangspunt van de 
lezing. Een lezing waarin u meegenomen wordt vanuit de plek waar Venlo is ontstaan - die 
specifieke plek aan de Maas - naar het heden, met al de ups en downs die daar bij horen. 
 
Er wordt stilgestaan bij de Romeinse aanwezigheid zo’n 2000 jaar geleden, bij de start als 
handelsplaatsje aan de Maas, bij de (late) verlening van stadsrechten in 1343, bij de 
stadsmuren, de vele oorlogen die er zijn gevoerd om de macht in het graafschap/hertogdom 
Gelre, de Tachtigjarige Oorlog, de Spaanse Tijd en de gevolgen van de opname in de Republiek 
van de Verenigde Nederlanden in 1702. 
 
De Franse tijd bracht ook weer de nodige veranderingen, evenals de afbraak van de 
vestingwerken in 1867. En zo komen we in de moderne tijd met nieuwe vervoermiddelen en  
andere bestaansmogelijkheden, waarbij die laatste vaak mede worden bepaald door keuzes, 
situaties of gebeurtenissen uit het verleden. Natuurlijk is er ook aandacht voor de  Tweede 
Wereldoorlog en de enorme veranderingen in onze tijd. 
 
Gerard Driessen, de spreker, is al heel lang geïnteresseerd in geschiedenis, maar vanwege zijn 
werk in het basisonderwijs en zijn activiteiten in het verenigingsleven pas sinds zijn pensionering 
actief bezig met plaatselijke en regionale geschiedenis. Hij verzorgt rondleidingen in het 
Limburgs Museum en vertelt over Venlo in een verzorgingshuis in Venlo. Hij schreef vorig jaar 
een boek over het 100 jaar bestaande Patronaatsgebouw van de Onze Lieve Vrouwenparochie 
in Venlo-Zuid en is al een aantal jaren penningmeester van LGOG Kring Venlo.  
   

De toegang is gratis voor leden van het LGOG. Zoals gebruikelijk is de lezing ook 
toegankelijk voor belangstellende niet-leden. Zij betalen een bijdrage van vijf euro.  

 
In aansluiting op de lezing organiseert LGOG Kring Venray een stadswandeling in Venlo, 
waarschijnlijk op 15 april a.s. Nadere informatie over deze wandeling komt binnenkort 
beschikbaar. 
 
 

Voor meer informatie over LGOG Kring Venray zie ook: 
https://lgog.nl/regios/venray 
https://www.facebook.com/LGOGVenray/ 
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Voorlopig PROGRAMMA lezingen en excursies 2023-2024 
Datum Titel/onderwerp Spreker Locatie 

23-01-2023 Klooster Jerusalem in de periode 1802-1838 Paul v. Meegeren Venrays Museum 

27-02-2023 Familie van Doorne en DAF Hay Mulders Venrays Museum 

20-03-2023 Jaarvergadering en lezing ‘Venlo, stad met een 
boeiende geschiedenis’  

Gerard Driessen Venrays Museum 

15-04-2023? Excursie naar Venlo n.a.v. lezing op 20-03-2023   

24-04-2023 Herman Maas Frans v.d. Pas en 
Jan Min 

Venrays Museum 

01-05-2023 Algemene Ledenvergadering LGOG in Geleen   

15-05-2023 Lezing; titel/onderwerp nog niet bekend  Venrays Museum 

Zomervakantie 

18-09-2023 Lezing; titel/onderwerp nog niet bekend  Venrays Museum 

23-09-2023 Excursie n.a.v. lezing op 18-09-2023   

16-10-2023 Lezing i.v.m. Maand v.d. geschiedenis; i.s.m. 
Adelbert en BiblioNu 

 BiblioNu 

20-11-2023 Restauratie van de terracotta reliëfs van de 
Zeven Smarten van Maria van de Paterskerk 
Venray 

Gerrit Kateman Venrays Museum 

15-01-2024 Metworst-rennen Vortums Veld Maurits Stoetzer Venrays Museum 

19-02-2024 Belangrijke Venrayse vrouwen Paul v. Meegeren Venrays Museum 

 


