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Bestuur en leden 
Bestuursmutatie 
Tijdens de Jaarvergadering op 18 maart 2013 was mw. L. van Hees statutair aftredend als 
bestuurslid. Tot bestuurslid werd mw. L. van Hees wederom benoemd en als nieuw be-
stuurslid werd mw. I. Metzemaekers-Douma benoemd. 
 
Samenstelling bestuur per 31-12-2013 
J. Peeters, voorzitter, H. Huijs, penningmeester, F. van Wijlick, secretaris en de leden, te-
vens Activiteitencommissie, mw. L. van Hees, mw. I. Metzemaekers-Douma, W. Vroom en 
M. Walter. 
In het verslagjaar vergaderde het bestuur achtmaal. 
 
Aantal leden 
Per 31-12-2013 telde de kring 303 leden. Dat zijn 5 leden minder dan op 31-12-2012. 
 
Lezingen en excursies 
De convocaten voor de lezingen en de excursies werden naar persdiensten en naar andere 
bevriende verenigingen toegezonden. 
Op een na waren alle lezingen in gemeenschapshuis “De Bantuin”. Één lezing (28 septem-
ber) is in Helden gehouden. 
Niet-leden betaalden voor het bijwonen van een lezing € 3. In de bestuursvergadering van 22 
april is besloten om dit bedrag per direct te verhogen naar € 5. 
 
Lezingen 
14 januari  Hub Groeneveld, Vliegtuigcrashes in het Noord-Limburge grensgebied (77 

belangstellenden). 
18 februari  Mw. B. Dukers en B. Klück, Bouwhistorisch onderzoek aan Venlose Maas en 

Markt (125 belangstellenden, waaronder een 40-tal niet leden). 
18 maart  Willem Kurstens, Venlo in de Eerste wereldoorlog (65 belangstellenden). 
15 april  Jan Leemans en mw. Riny van Vlijmen, De Kelten (59 belangstellenden). 
27 april   Symposium Vrede van Utrecht, zie verder bij jubileumactviteiten van de Kring.

  
28 september J. Litjens, 450-jarig Schuttersgilde St. Lambertus, Helden (16 belangstellen-
  den).  
21 oktober  Hans van Hall, Steden en Stadjes in Limburg (47 belangstellenden). 
25 oktober  Ernst Homburg, Studiemiddag over Limburgse Ondernemingen in Beeld (47 

belangstellenden), zie verder bij jubileumactiviteiten van de Kring 
16 december Herman van Rens, De Jodenvervolging in de Provincie Limburg (75 belang-

stellenden). 
 
Excursies 
5 april  Bezoek aan het Gemeentearchief Venlo (18 deelnemers). 
1 juni  Dagexcursie naar historisch Zutphen. (48 deelnemers). 
29 juni  Middagexcursie naar Streekmuseum De Hansenhof, Velden (25 deelnemers). 
7 september  Middagexcursie rondleiding Kasteel Well (90 deelnemers). 
23 november Dagexcursie naar Bundeskunsthalle in Bonn (34 deelnemers). 
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Activiteiten van de Kring n.a.v. jubileum LGOG 150 jaar 
In het kader van het 150-jarig bestaan van het LGOG heeft Kring Venlo, in samenwerking 
met het Historischer Verein für Geldern und Umgegend e.V., op zaterdag 27 april een Sym-
posium georganiseerd in Kasteel Well (172 belangstellenden, inclusief de sprekers), met als 
titel: 

“1713-2013: De Vrede van Utrecht en het noordelijke gebied tussen Maas en Rijn” 
 

  
      Kasteel Well      
 
Gehouden lezingen: 
Prof. Dr. Irmgard Hantsche, Zur Vorgeschichte: Das Oberquartier Geldern in den Jahren 
1543-1713. 
Prof. Dr. Louis Berkvens, Rechtsvoorschriften in Pruisisch Gelre. 
Theo Huijs, De betekenis en gevolgen van de Vrede van Utrecht voor de plaatselijke regeer-
ders in de Pruisische partage van het Overkwartier in de periode 1713-1740. 
Rien van den Brand, Landmeters in het Pruisisch-Gelders Overkwartier in de 18e eeuw met 
historisch perspectief op de uiterste westgrens van het Pruisische Koninkrijk in de Peel met 
Staats-Brabant. 
Prof. Dr. Guillaume van Gemert, Das Jahr 1713 in deutschen und niederländischen Flugblät-
tern. 
Dr. Veit Veltzke, Geldern und Wesel unter dem Preußenadler: zu ihren politisch-militärischen 
Beziehungen im 18. Jahrhundert. 
Opmerking: Naar aanleiding van dit symposium is een speciaal themanummer van de Maas-
gouw verschenen (nummer 4/2013), met daarin de teksten van de meeste lezingen. Dit the-
manummer kreeg nog eens speciale aandacht in de pers door een door de Kring, in samen-
werking met het Gemeentearchief Venlo, georganiseerde persconferentie. 
 
Eveneens in het kader van het jubileum van het LGOG organiseerde de Kring, in samenwer-
king met het Limburgs Museum, een studiemiddag over bedrijfsfilms in Limburg, waarbij veel 
interessante fragmenten werden vertoond uit de filmcollecties van het Limburgs Museum. 
Tijdens de studiemiddag werd ook een nieuwe commissie van het LGOG: “Ondernemers in 
Limburg”, onder voorzitterschap van Ernst Homburg, hoogleraar Geschiedenis van Weten-
schap en Techniek aan de Universiteit Maastricht, ten doop gehouden. 
 
Overige activiteiten en aandachtspunten: 
 
Uitreiking LGOG verenigingsspeld  
Van het LGOG Kring Venlo waren in 2013: een lid 50 jaar, vier leden 40 jaar en zes leden 25 
jaar lid van het LGOG. Aan zeven leden is op eigen verzoek de verenigingsspeld opgestuurd 
naar het huisadres en aan vier leden is de verenigingsspeld persoonlijk uitgereikt. 
 
Resultaat gehouden Enquête 
Aandacht buitengebieden. De gemeente Peel en Maas (36 leden van het LGOG) behoort tot 
het verzorgingsgebied van Kring Venlo. Het afgelopen jaar heeft de Activiteitencommissie 
met enkele leden uit Peel en Maas contact opgenomen om te bekijken op welke wijze we-
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derzijds de onderlinge betrokkenheid kan worden verbeterd. Hieruit is reeds voortgekomen 
dat Kring Venlo een lezing in Helden heeft verzorgd. Ofschoon dit nog geen doorslaand suc-
ces is geweest, worden de onderlinge gesprekken wel voortgezet. 
Zitstokken. Leden hebben aangegeven dat het langer moeten blijven staan tijdens uitleg van 
de rondleider tijdens excursies, vermoeiend is. Gezocht is naar een hulpmiddel. Dit heeft erin 
geresulteerd dat leden tegen een gereduceerde prijs een zitstok kunnen kopen, die ze bij 
een excursie met succes gebruiken. 
Vooraf meer informatie verstrekken. De leden is gevraagd naar handicaps waar bij een ex-
cursie rekening kan worden gehouden. Er wordt nu duidelijk aangegeven wat een excursie 
inhoudt, hoeveel gelopen moet worden en of er klapstoeltjes beschikbaar zijn. 
Aanbod lezingen en excursies. Uit de enquête bleek dat de leden tevreden waren over het 
aanbod van de lezingen en de excursies. Er is dus vooralsnog geen aanleiding om het aan-
bod te gaan wijzigen. 
   
Project “Venlo in kaart” 
Wat vooraf ging: Einde 2011 is op initiatief van het LGOG Kring Venlo een werkgroep gestart 
met als doel om plattegronden en overige tekeningen uit het archief van de Gemeente Venlo 
voor eenieder digitaal ter beschikking te krijgen. Het project is bij de Gemeente Venlo positief 
ontvangen en is als zodanig zelfs overgenomen door het Gemeentearchief Venlo. Voor alle 
duidelijkheid: Het project is nu een project van het Gemeentearchief, waaraan het LGOG via 
de Stuurgroep deelneemt. 
De percelen van de binnenstad zijn reeds getekend en er is een begin gemaakt met de bui-
tengebieden. Drie vrijwilligers zijn bezig met het inbrengen van de bijbehorende OAT’s (Oor-
spronkelijk Aanwijzende Tafel). Gepland is dat in februari 2014 een demonstratie kan worden 
gegeven. 
 
Overlijden van een lid 
Het bestuur wordt niet altijd op de hoogte gebracht van het overlijden van een lid. Om onge-
lijkheid te voorkomen heeft het bestuur besloten om standaard geen advertentie te plaatsen. 
Uiteraard kan een bestuurslid altijd op eigen initiatief wel bij een begrafenis- of crematie-
plechtigheid aanwezig zijn. 
 
F. van Wijlick, 
Secr. LGOG Kring Venlo. 
   


