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Jaarverslag Secretaris 2020. 

Samenstelling bestuur per 31-12-2020. 

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 2020 vergaderde het bestuur 10 keer waarvan 7 keer per video meeting. 
 
Aantal leden. 

De kring telde 216 leden per 31 december 2020 (op 31 december 2019 waren dat er 212) 
 
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. 
Door de covid-19 maatregelen van de overheid konden vanaf april geen activiteiten meer plaatsvinden. 

 
Lezingen. 
13 januari Vincent Freriks: de 2e wereldoorlog en de spoorwegen in  

Noord en Midden-Limburg (58). 
10 februari Leny Probst: Eindstation 'De Hel van Brüx' (36). 
9 maart Jaarvergadering met lezing,  

Willem Kurstjens: De dilemma's van Burgemeester Zanders (66) 
Excursies  
3 Maart Marcel Hogenhuis: Vliegveld Venlo-Herongen (30). 
 
Overige activiteiten en aandachtspunten: 
Jubilarissen 
In de Kring Venlo waren in 2020 7 jubilarissen waarvan een lid 40 jaar en 6 leden 25 jaar lid van het 
LGOG. Alle jubilarissen hebben de verenigingsspeld per post ontvangen. 
 
Aezel Projek (voorheen “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 31-12-2020: 
Alle gemeenten van Noord en Midden-Limburg zijn gedigitaliseerd, hierbij hebben we zeer veel hulp ge-
had van Arno Wilmsen van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, waarvoor onze dank. 
De overige gemeenten in Zuid-Limburg worden door lokale vrijwilligers gedigitaliseerd.  



 

 

Momenteel zijn van 58 gemeenten de gedigitaliseerde kaarten te bekijken op de website van het ‘Aezel-
projek’ zie:  https://aezel.eu/ontdekken/geografie/minuutplans  
 
Publicatie. 
Eind november is het tweede 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. Een deel van de oplage van 350 stuks is voor € 5,- p/s te koop bij 
de boekhandel in Venlo en Peel & Maas. Het periodiek is geheel in eigen beheer gerealiseerd, met dank 
ook aan de redactieleden 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 pubers van nu met 
de pubers van toen. De provincie heeft dit project opgenomen in hun overzicht van te ondersteunen ac-
tiviteiten in het kader van 75 jaar bevrijding. De kringen Parkstad (interviews) en Venlo (beide aspecten) 
hebben dit in hun kring vormgegeven.  
In 2019 is het voorwerk gedaan en werden in december in Blerick 11 panelen geplaatst. Begin maart zijn 
15 panelen in Venlo én in samenwerking met de Stichting Heemkunde Arcen 15  panelen in Arcen ge-
plaatst.  De Stichting Heemkunde organiseerde op 7 maart een wandeltocht langs de panelen in Arcen 
met als afsluiting een gratis maaltijd bij diverse Arcense eetgelegenheden.  Om de panelen in Venlo te 
promoten is een filmpje gemaakt, dat een aantal weken in de zomermaanden is uitgezonden door Om-
roep Venlo. Begin december zijn de panelen weer verwijderd. Later dan gedacht, omdat het de bedoe-
ling was in november een activiteit rond de panelen te organiseren in het kader van de wederopbouw. 
Deze activiteit ging echter vanwege de maatregelen in verband met de coronapandemie niet door. 
Begin 2020 zijn leerlingen van het Valuascollege en enkele individuele jongeren uit Peel en Maas gestart 
met het maken van afspraken voor interviews en vervolgens ook op pad te gaan. Dankzij het enthousi-
asme van hun docent hebben ook enkele leerlingen van het Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern aan het 
project een bijdrage geleverd. De interviews zijn door de studenten uitgewerkt en uiteindelijk geplaatst 
op de door Appcomm ingerichte website www.oorlogsverhalenvenloeo.nl. Hierop zijn ook de verhalen 
van de fotopanelen te lezen, evenals de kort samengevatte geschiedenis van de oorlogs- en bevrijdings-
tijd van Venlo én enkele andere oorlogsverhalen.  
Op 26 november is het boekje “Oorlogsverhalen langs de grens” officieel overhandigd aan gedeputeerde 
Ger Koopmans. In dit boekje zijn (delen van) de interviews voor het nageslacht vastgelegd. Dit boekje is 
gratis verspreid onder alle leden van de kringen Parkstad en Venlo en ook de scholen voor basisonder-
wijs en voortgezet onderwijs en de bibliotheken in de twee kringen ontvingen een gratis exemplaar. 
Helaas hebben onze interviewers én geïnterviewden nog geen exemplaar ontvangen, omdat vanwege 
corona de scholen voor Voortgezet Onderwijs al voor de kerstvakantie hun deuren moesten sluiten. Ho-
pelijk komt er in het 1e kwartaal van 2021 wel een mogelijkheid voor een officiële presentatie op het Va-
luascollege, waarbij ook de laatste boeken overhandigd kunnen worden. 
Het bestuur van de kring probeert nu de app niet verloren te laten gaan, door organisaties uit de onder-
wijs- en toeristische sector warm te maken voor een ombouw ervan. Met een ander inhoud zou hij uit-
stekend dienst kunnen doen in deze sectoren. 
 
Onderwijs:  
Er is dit jaar door het onderwijsveld geen beroep gedaan op het bestuur voor ondersteuning bij geschie-
denislessen. In het kader van het project 75 jaar bevrijding is wel goed samengewerkt met docenten van 
het Valuascollege in Venlo (De heer Marco Harmsen en mevr. Hilde Roodzant) en met Dhr. Peter Wage-
ner van het Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern. 
 
Hay Clabbers, 
Secretaris LGOG Kring Venlo. 
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