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Activiteit:  Lezing door Gerard Driessen: 

“Het patronaat” 
Wanneer: Maandag 14 november 2022, 20:00 uur 

Locatie: Gemeenschapshuis De Bantuin – Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo 

 

 
In november 2022 is het 100 jaar geleden dat het Patronaat van de Onze-Lieve-
Vrouwparochie in de Hendrikxstraat in Venlo-Zuid officieel werd geopend. Voor het 
bestuur van de Stichting Trefcentrum, de huidige eigenaar van het betreffende gebouw,  
reden om een boek te laten schrijven over het wel en wee van het gebouw en zijn 
gebruikers.  
Een mooie gelegenheid om eens stil te staan bij het verschijnsel Patronaat, een instituut -
verbonden aan de katholieke kerk-  dat al langer dan die 100 jaar bestaat. 

De opkomst hangt samen met de opkomst van de industrialisatie en de verschuiving van  
het ambachtelijke werk naar massaproductie. Voor Nederland is de opkomst ook gekoppeld 
aan het invoeren van de leerplicht van 6 tot 12 jaar. 
Voor de kerk is het Patronaat dé plek om op een andere manier binding te houden met de 
parochianen en zeker ook met de werkende jeugd die ze niet meer via de school kan 
bereiken. Het is ook een plek waar gewerkt kan worden aan het vormen van strijdbare 
katholieken én een plek waar aandacht is voor scholing van arbeiders. 

Patronaat Hendrikxstraat Patronaat Leutherweg 



Naast allerlei activiteiten met een religieus tintje zijn er ook ontspanningsactiviteiten. De 
betekenis voor het verenigingsleven mag dan ook niet worden onderschat.  
In de lezing wordt stilgestaan bij het verschijnsel Patronaat, bij de verschillende 
patronaatsgebouwen in onze omgeving en vervolgens vooral bij hun betekenis voor de 
mensen aan de hand van de activiteiten die er hebben plaatsgevonden. Aan de 
veranderingen in die activiteiten kun je mooi de veranderingen in de maatschappij aflezen. 

Gerard Driessen 
Is de schrijver van het boek “100 jaar Patronaat”. Hij is al vanaf zijn jeugd vanuit het 
verenigingsleven bij het Patronaat/Ut Tref in Venlo-Zuid betrokken. Na zijn pensionering 
uit het onderwijs heeft hij zijn interesse voor geschiedenis vooral gericht op de regionale en 
plaatselijke geschiedenis. Zo is hij bestuurslid van de kring Venlo van het LGOG, rondleider 
in het Limburgs Museum en vertelt hij regelmatig over Venlo in de Meeuwbeemd. 
 

Praktische informatie 
De lezing is ook toegankelijk voor niet leden. Niet-leden betalen € 5,00. 

 
 

 https://www.facebook.com/LGOGVenlo/ 

 

 

Volgende lezing:  

Maandag 12-12-22: 20:00u Roel Zijlmans over “Kanalen in de zuidelijk Nederlanden”. 

 
Met vriendelijke groet 
Bestuur LGOG Kring Venlo 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT 
Het bestuur van het LGOG Kring Venlo is met spoed op zoek naar 2 nieuwe 

bestuursleden. Met deze oproep willen wij vooral vrouwen verzoeken zich aan te 
melden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat: Dhr. Hay Clabbers 
lgogvenlo@ziggo.nl of 077-3541418 

 

Sinterklaasfeest patronaatsjongens 
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