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Bestuur en leden 
Bestuursmutatie 
Tijdens de Jaarvergadering op 17 maart 2014 was Har Huijs en Frits van Wijlick statutair 
aftredend als bestuurslid. Har Huijs was volgens de statuten niet meer herkiesbaar (maxi-
mum termijn 12 jaar). 
Zonder tegenkandidaten werd Frits van Wijlick wederom en Gerard Driessen als nieuw be-
stuurslid benoemd. 
Per 01-07-2014 is Willem Vroom op eigen verzoek afgetreden als bestuurslid. 
 
Samenstelling bestuur per 31-12-2014 
J. Peeters, voorzitter, G. Driessen, penningmeester, F. van Wijlick, secretaris en de leden, 
tevens Activiteitencommissie, mw. L. van Hees, mw. I. Metzemaekers-Douma en M. Walter. 
In het verslagjaar 2014 vergaderde het bestuur achtmaal. 
 
Uitreiking LGOG Draagspeld 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het LGOG op 29-03-2014 in Horst aan de Maas 
is door de voorzitter dhr. Karel Majoor de draagspeld van het LGOG uitgereikt aan Har Huijs 
vanwege zijn verdiensten voor het LGOG en voor de Kring Venlo in het bijzonder. 
 
Aantal leden 
De kring telde ??? leden per 31 december 2014 (op 31 decemer 2013 waren dat er 290). 
 
Lezingen en excursies 
De convocaten voor de lezingen en de excursies werden naar persdiensten en naar andere 
bevriende verenigingen toegezonden. 
Niet-leden betaalden voor het bijwonen van een lezing € 5. Alle lezingen zijn gehouden in 
gemeenschapshuis “De Bantuin”. 
 
Lezingen 
20 januari  Frans Hermans, Stadsarchitect Venlo Jules Kayser (109 belangstellenden).  
17 maart  Dr. Ronald van Kesteren, Karel de Grote: Tussen verbeelding en werkelijkheid  
    (51 belangstellenden). 
14 april  Sander Wassing, Zestiende-eeuwse oproerkraaiers uit Venlo veroordeeld: De 

Raad van Beroerten in Venlo (1568) (60 belangstellenden). 
26 mei  Twan Ernst, Romeinse pannenbakkers langs de Maas (49 belangstellenden). 
15 september Roy Denessen De ontwikkeling bouwgeschiedenis en restauratie van de Grote 

Kerkstraat (voormalig weeshuis, ’t Kerkepäortje en De Weem) (80 belangstel-
lenden).  

17 november Peter Geuskens, Bendevorming rondom de Peel in de achttiende eeuw (77 
belangstellenden). 

15 december Harry Knipschild, De Steyler missionarissen in China (54 belangstellenden). 
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Excursies 
22 maart     Middagexcursie met 2 lezingen (Ton Hendricks, Henk van Dijck): Kasteel De 

Keverberg in Kessel (25 deelnemers). 
27 september Lezing en rondleiding in Arcen door Henri Smeets: De Fossa Eugeniana - een 

nooit voltooid kanaal tussen Rijn en Maas -  (40 deelnemers). 
 
Overige activiteiten en aandachtspunten 
Uitreiking LGOG verenigingsspeld  
Van het LGOG Kring Venlo waren in 2014: een lid 50 jaar, twee leden 40 jaar en negen le-
den 25 jaar lid van het LGOG. Alle jubilarissen hebben op eigen verzoek er voor gekozen dat 
de verenigingsspeld naar het huisadres zou worden opgestuurd. 
 
Project “Venlo in kaart” 
Einde 2011 is op initiatief van het LGOG Kring Venlo in samenwerking met het Gemeentear-
chief van Venlo een werkgroep gestart met als doel historische kadastrale kaarten en andere 
gegevens uit het archief van de Gemeente Venlo voor eenieder 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.  
Inmiddels zijn de percelen van de binnenstad getekend. De kwaliteit van de overige histori-
sche kadastrale kaarten van de Gemeente Venlo is zo slecht dat een andere tekenmethode 
gevonden moest worden om deze te kunnen digitaliseren. Dat is gelukt en nu kan worden 
doorgegaan met het tekenen van de buitengebieden. Het inbrengen van de bijbehorende  
administratieve gegevens door drie vrijwilligers is doorgegaan, maar zal nog lange tijd ver-
gen. Ook voor Tegelen is men ondertussen daarmee begonnen. Gepland is dat in februari 
2015 een demonstratie kan worden gegeven. 
 
Symposium "1815-2015. Het noordelijke Maas-Rijn gebied na het Congres van Wenen"  
"1815-2015 Der nördliche Maas-Rhein-Raum nach dem Wiener Kongress“ 
Net als in 2013 zullen we ook weer in het herdenkingsjaar 2015 samen met onze collega's 
van de "Historischer Verein für Geldern und Umgegend" een symposium organiseren, deze 
keer naar aanleiding van het einde van het congres van Wenen 200 jaar geleden. Het sym-
posium zal plaats vinden in Geldern, en wel op 12 september 2015. De voorbereidingen zijn 
reeds begonnen en wij zijn daarbij betrokken aan de Nederlandse kant. 
 
Cultuurpad 
Een eerste contact is gelegd met "Cultuurpad", de organisatie die in het basisonderwijs in de 
regio het cultuuronderwijs ondersteunt. Daar is ons aanbod neergelegd om, bij daarvoor ge-
schikte lessen, ondersteuning te verlenen t.a.v. de streekgeschiedenis. De organisatie was 
zeer geïnteresseerd. We hopen het komend jaar hieraan praktische invulling te kunnen ge-
ven. 
 
F. van Wijlick, 
Secr. LGOG Kring Venlo. 
   


