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Kring Venray en omgeving.                   Jaarverslag 2018 

 

 

Bestuur en leden. 

Samenstelling per 31 december 2018 

Dhr. E.J.H.M.(Ernest) Raedts, voorzitter, Dhr. G.L.A.(Geert) Nelissen, secretaris, Dhr. 

F.L.(Frans) Vogelzangs, penningmeester en de leden  Mw. C.M.G.I (Carla) Smits,  Mw. 

M. (Rita) van Gastel, Mw E(Els) Geurts. 

 

 

De Kring telde per 31 december 2018  155 leden, per 1 januari 2019 150. 

 

Lid van verdienste per 31-12-2018:  De heer J.J.A. (Jan) Gootzen (1995) 

 

Bestuursvergaderingen. 

 

In het verslagjaar kwam het bestuur zes(6) maal in vergadering bijeen. 

Tijdens de vergaderingen stonden de lopende zaken (lezingenprogramma, excursies) op 

de agenda alsook bijzondere agendapunten (zie hoofdstuk: “Bijzondere activiteiten”). 

Verder overleg is vaker nodig en gaat per E-mail en telefonisch.  

 

Contacten met Hoofdbestuur en andere organisaties. 

 

Het bestuur werd vertegenwoordigd op de Algemene Ledenvergaderingen van het 

LGOG. Leden van het bestuur gaan ook naar de KSC (Kringen-Secties-Commissies) 

vergaderingen die tweemaal in 2018 plaatsvonden. 

 

De Kring neemt deel aan het Regionaal overleg Heemkundeverenigingen. 

 

De Kring is aangesloten bij het Historisch Platform Venray (HPV), een 

samenwerkingsverband van organisaties en instellingen op het gebied van geschiedenis 

en volkscultuur in Venray.   

Diverse bestuursleden nemen deel aan de algemene ledenvergaderingen van het HPV die 

viermaal per jaar plaatsvinden.  

 

Lezingen:      In 2018 vonden de volgende lezingen plaats. 

 

22-01 Marcel Hogenhuis:   “Vliegveld Venlo in WO-II”. 

 102 belangstellenden. 

26-02 Hans van den Broek:   “Vroedvrouwen, Vlekjes en Vondelingen”. 

 67 belangstellenden. 

19-03 Ledenvergadering. 

Ragdy van den Hoek:   “De Nederlands-Duitse grens vanaf 1815 en de 

invloed op de inwoners”. 

 81 belangstellenden 

16-04 René Isarin:    “Ooijen-Wanssum: Parel van de Maasvallei, 

15.000 jaar landschap en mens”. 

 88 belangstellenden. 
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08-09 Paul van Meegeren:   “In de voetsporen van Mgr. dr.  Henri Poels (1868-

1948)” 

 220 belangstellenden. 

06-10 Najaarsvergadering LGOG te Ysselsteyn. 

Hans Sakkers:    “Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn”. 

90 belangstellenden. 

22-10 Nelleke Noordervliet in het kader van de maand van de geschiedenis met als 

thema “Opstand”. 

 117 belangstellenden 

19-11 Will Steeghs:    “De ontwikkeling van de prentbriefkaart”. 

 40 belangstellenden. 

 

Tot en met april werden de lezingen in Odeon gehouden, september in de Grote Kerk, 

oktober in het JOC te Ysselsteyn en de bibliotheek en in november de Borggraaf. 

 

Excursies. 

 

21-04 Busexcursie naar de ontwikkeling van het landschap Ooijen-Wanssum. 

 62 deelnemers. 

27-05 Fietsexcurie naar de Oude Maasarm / ’t Soar. 

 28 deelnemers. 

27-10 Excursie naar de Boerenschans te Merselo. 

 10 deelnemers. 

 

Bijzondere activiteiten. 

 

Vak-O. 

Gemeente Venray heeft naast andere historische verenigingen ook de Kring verzocht om 

zitting te nemen in een klankbordgroep met als taak de maatschappelijke waarde van 

graven in het zogeheten Vak-O van de algemene begraafplaats Boschhuizen te bepalen. 

Voor de Kring is het van belang dat de historische waarde van dit deel van de 

begraafplaats, ontstaan door overplaatsing in 1972 van bestaande kerkhoven in het 

centrum van Venray, behouden blijft. Besluitvorming in het college heeft 

plaatsgevonden. Diverse LGOG leden verzorgen nu wekelijks het onderhoud op dit 

gedeelte van de begraafplaats. 

 

Basiscursus streekgeschiedenis Venray. 

De cursus, opgezet door de Kring, is in 2018 voorlopig voor de laatste keer 

georganiseerd. 

 

Toponiemen. 

Op verzoek van het Kadaster is door kringleden de toponiemenkaart van de regio 

bijgewerkt.   

 

Huldiging jubilarissen LGOG. 

Op 19 maart 2018 is tijdens de ledenvergadering van de Kring Rien van den Brand  

gehuldigd i.v.m. zijn 50-jarig lidmaatschap van het LGOG.  
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Overige activiteiten. 

Bestuursleden waren o.a. aanwezig bij diverse tentoonstellingen in het Venrays Museum. 

 

Cultuurprijs 2018. 

Door Cultura Venray werd de kring genomineerd voor deze prijs naar aanleiding van 

haar kartrekkersrol in de samenwerking met andere verenigingen bij de organisatie van 

de maand van de geschiedenis.  


