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Jaarverslag Secretaris 2017 
 
Bestuursmutaties. 
Tijdens de Jaarvergadering op 13 maart 2017 is  de heer Will Timmermans gekozen als be-
stuurslid.  
 
Samenstelling bestuur per 31-12-2017. 
De heer Jos Peeters, voorzitter, de heer Gerard Driessen, penningmeester, de heer Hay 
Clabbers, secretaris en de leden de heer Henk van Dijk, de heer Will Timmermans en de 
heer Michael Walter. In het verslagjaar 2017 vergaderde het bestuur 11 keer. 
 
Aantal leden. 
De kring telde 249 leden per 1 december 2017 (op 31 december 2017 waren dat er 263) 
 
Lezingen en excursies 
De convocaten 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. 
13 januari Frans Slits, Rondtrekkende humanisten. (66) 
13 maart Jaarvergadering met lezing: Marcel Hogenhuis, Bom in Blerick verslag van 
 een onderzoek. (68) 
10 april Harry Frenken, Ontwikkelingen in de psychiatrie. (31) 
11 september  Olga van den Broek, Schenck van Nijdeggen (62) 
10 oktober  Algemene ledenvergadering van het LGOG, mede georganiseerd door de 

 kring. De morgen was gewijd aan de eigenlijke vergadering, die plaatsvond 
 in het historisch stadhuis van Venlo. Na de uitstekende lunch was er was er 
 gecombineerde rondleiding in het stadhuis en het nieuwe ‘Cradle to Cradle’ 
 stadskantoor. De dag werd afgesloten met een borrel in het stadhuis. (75) 

9 oktober  Frens Bakker, Dialect de regionale verschillen. (48) 
13 november Willem Kurstjens, 200 jaar Tegelen bij Nederland. (83) 
 
Excursies  
20 mei 1e Middagexcursie naar de Onze Lieve Vrouwenkerk in Venlo. (26) 
9 september 2e Middagexcursie naar de Onze Lieve Vrouwenkerk in Venlo. (11) 
Van 30 augustus t/m 3 september 2017 werd het European Association of Archaeologists  
congres gehouden in Maastricht. 
Hiervoor heeft het bestuur op 29 augustus een excursie naar het Limburgs Museum in Ven-
lo, kasteel Ketelberg in Kessel en een bezoek aan Maaseik en Aldeneik georganiseerd.  
De deelnemers aan deze excursie zeer tevreden over het  geboden programma 
 
Overige activiteiten en aandachtspunten: 
 
Jubilarissen 
In de Kring Venlo waren in 2017 drie leden 40 jaar en vier 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 Gemeentear-
chief 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: 
Het tekenen van de buitengebieden is medio 2017 gestart. Per 31-12-2017 zijn nagenoeg 
alle stadsdelen getekend, met uitzondering van Blerick hiervan moeten nog 9 secties gete-
kend worden. Hierbij hebben we zeer veel hulp gehad van de heer Arno Wilmsen van de 
Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, waarvoor onze dank. Ook is er een eerste versie 
van de website (aezel.eu) waar het e.e.a. al te zien is van een aantal plaatsen in Limburg, de 
gemeente Venlo is helaas nog niet beschikbaar, dit zal in de loop van 2018 geüpload wor-
den. 
De kadastrale gegevens (OAT’s) van 1842 zijn ingevoerd, een gedeelte hiervan moet nog 
gecontroleerd worden en worden geüpload. Hierna kunnen de  kadastrale gegevens (PKL) 
worden ingevoerd. 
 
Stedenatlas Venlo. 
Ten aanzien van de historische stedenatlas van Venlo kan worden gemeld dat Frans Her-
mans namens het Gemeentearchief in overleg met de uitgever Vantilt uit Nijmegen en met 
de landelijke redactie van de serie verder heeft gewerkt aan de verfijning van de opzet en de 
hoofdstukverdeling van de atlas. Inmiddels wordt er door een groepje schrijvers hard gewerkt 
aan de teksten. Het streven is dat de atlas op 1 september 2018 (Venlo 675 jaar stad) kan 
worden gepresenteerd.  
 
Publicatie: 
Op de jaarvergadering van 2017 is aangegeven, dat het bestuur onderzoek zou doen naar 
de mogelijkheid om als kring enkele keren per jaar een publicatie uit te geven. Het bestuur 
heeft informatie ingewonnen over organisatie en financiën bij een andere LGOG kring. Ook 
is gezocht naar personen, die een redactie willen vormen. Twee mensen hebben zich daar-
toe bereid verklaard. Met hen is een gesprek gevoerd. Er zijn uitgangspunten vastgesteld en 
op basis daarvan zijn offertes aangevraagd. Hieruit blijkt dat realisatie een grote externe bij-
drage vraagt. Op dit moment wordt bekeken of dit haalbaar is. 
 
Onderwijs:  
Er is dit jaar door het onderwijsveld geen beroep gedaan op bestuursleden voor ondersteu-
ning bij geschiedenislessen. 
 
 
 
Hay Clabbers, 
Secr. LGOG Kring Venlo. 
 


