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Bestuursmutaties. 

Overleden: de heer Michael Walter op 9 maart 2018. 
Toetredend: mevrouw Ans Backhuijs-Ammerlaan (kandidaat) per 3 juli 2018.  
 

Samenstelling bestuur per 31-12-2017. 

De heer Jos Peeters, voorzitter, de heer Gerard Driessen, penningmeester, de heer Hay Clabbers, 
secretaris en de leden : mevrouw Ans Backhuijs-Ammerlaan (kandidaat), de heer Henk van Dijck en de 
heer Will Timmermans. In het verslagjaar 2018 vergaderde het bestuur 10 keer. 
 
Aantal leden. 

De kring telde 242 leden per 31 december 2018 (op 31 december 2017 waren dat er 251) 
 
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. 
22 januari Marcel Dings, De grof keramische industrie in de regio Venlo. (45) 
12 maart Jaarvergadering met lezing: Marcel Hogenhuis, Vught-gevangenen in Venlo en 

 Tegelen 1943 en 1944. (45) 
9 april Martin Bergevoet, Geschiedenis van de ziekenzorg in Venlo. (68) 
7 mei Maurice Heemels. Na de dood allemaal gelijk? (25) 
11 juni Frans Hermans, Ontmanteling van de vesting Venlo. (87) 
17 september Piet Schinck, De wereld van cijnzen in de late middeleeuwen. (40) 
8 oktober  Sef Derkx, De jaren 30. (100) 
12 november Lou Heynens, SS-ers in Limburg. (71) 
10 december Geert Mevissen, Het gebied Genooij. (85) 
 
Excursies  
19 mei Sint Martinuskerk in Tegelen. (26) 
7 juli Vliegveld Weeze. (15) 
15 september Aken en Moresnet. (5) 
 
Overige activiteiten en aandachtspunten: 
 
Jubilarissen 
In de Kring Venlo waren in 2018 10 jubilarissen waarvan een lid 50 jaar, drie leden 40 jaar en zes leden 
25 jaar lid van het LGOG. Alle jubilarissen hebben de verenigingsspeld per post ontvangen. 
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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 
informatiesysteem. 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 Stuurgroep.  
Stand van zaken: 
Per 31-12-2018 zijn alle stadsdelen van de gemeente Venlo getekend. Ook van de gemeente Peel en 
Maas zijn alle kaarten gedigitaliseerd en ingetekend.  Eind december is begonnen met het digitaliseren 
van de gemeente Bergen(L). Hierbij hebben we zeer veel hulp gehad van de heer Arno Wilmsen van de 
Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, waarvoor onze dank. Er zijn nieuwe ontwikkelingen gaande 
i.v.m. de cultuurnota van de Provincie Limburg waarin ook dit project is opgenomen. 
 
Stedenatlas Venlo. 
 
Op 1 september 2018 (Venlo 675 jaar stad) is in samenwerking met het Gemeente Archief de 
‘Historische atlas van Venlo’ gepresenteerd in de Sint Joriskerk. De meeste leden van de kring Venlo 
hebben hun gratis exemplaar afgehaald. Ongeveer 50 leden hebben niet gereageerd op de herhaalde 
oproepen. 
Onze dank gaat uit naar  Frans Hermans van het Gemeentearchief en uitgeverij Vantilt uit Nijmegen 
voor de realisatie van deze atlas.  
 
Publicatie 
Reeds in 2017 is door het bestuur de gedachte geopperd om binnen de kring een tijdschrift uit te geven 
met bijdrages over de geschiedenis van het gebied dat hoort tot de LGOG kring Venlo. Toen is ook al een 
eerste gesprek gevoerd met kandidaat redacteuren. In 2018 is voornamelijk gekeken naar de 
financiering hiervan. Uiteindelijk is besloten in 2019 tenminste één maal een periodiek te laten 
verschijnen. 
 
Onderwijs:  
Er is dit jaar door het onderwijsveld geen beroep gedaan op bestuursleden voor ondersteuning bij 
geschiedenislessen. 
 
 
 
Hay Clabbers, 
Secr. LGOG Kring Venlo. 
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