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Jaarverslag Secretaris 2021. 

 
Samenstelling bestuur per 31-12-2021. 

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 2021 vergaderde het bestuur 9 keer waarvan 5 keer per video meeting. 
 
 
Aantal leden. 

De kring telde 204 leden per 31 december 2021 (op 31 december 2020 waren dat er 201) 
 
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 hebben we dit jaar slechts drie activiteiten kunnen hou-
den. 
 
Lezingen. 
13 september  Henry Walboomers: 'Ceasar tussen Maas en Rijn'. (deelnemers 49) 
8 november Piet Hoebers: 'De ontwikkeling van het Maaspark Ooijen-Wanssum'. (deelnemers 21). 
 
Excursies. 
11 september Gerard Driessen  
12 september  Jos Peeters 
 Op beide dagen is er een wandeling door Venlo georganiseerd met als thema de  
 wederopbouw na de 2e Wereldoorlog. Als basis hiervoor diende de app 75 jaar bevrij
 ding. Daar de grote panelen niet meer op hun plek stonden zijn foto’s van de  situatie 
 in en meteen na de 2e Wereldoorlog op A4 geprint en als vergelijkingsmateriaal tijdens 
 de wandeling getoond. (Totaal 8 deelnemers) 
 Met dank ook aan Paul Stevens voor de verkregen informatie. 
 
Overige activiteiten en aandachtspunten: 
Jubilarissen 
In de Kring Venlo waren in 2021 6 jubilarissen waarvan vijf leden 40 jaar en 1 lid 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 



 

 

informatiesysteem. In andere gemeenten in Limburg worden ondertussen soortgelijke projecten uitge-
voerd, allen geïnspireerd door het "Aezel-projek" in Sittard-Geleen. De Kring Venlo van het LGOG is lid 
van de Stuurgroep.  
Stand van zaken per 31-12-2021: 
Door de covid-19 maatregelen van de overheid konden de vrijwilligers van het Gemeentearchief Venlo 
niet terecht om aan dit project te werken. Op beperkte schaal kon wel thuisgewerkt worden.  
Er is een begin gemaakt met het digitaliseren van de (kadaster) hulpkaarten van Roermond, hiermee 
kunnen de mutaties van de percelen in chronologische volgorde worden weergegeven. 
Van Arno Wilmsen van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, hebben we zeer veel ondersteu-
ning gehad waarvoor onze dank. 
 
Publicatie. 
Eind november is het derde 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 grotendeels in eigen beheer gerealiseerd, met 
dank ook aan de redactieleden Jos Feller en Wim Didriëns. De opmaak diende wegens familieomstandig-
heden te worden uitbesteed. 
Er zijn, ook nu weer veel positieve reacties ontvangen, zowel inhoudelijk als over de uitvoering van het 
periodiek.  
 
Project 75 jaar bevrijding. 
Dit herdenkingsproject met een fototentoonstelling in de buitenruimte en interviews door pubers van 
nu met de pubers van toen in 2020 heeft naast een boek ook een website www.oorlogsverhalenven-
loeo.nl. opgeleverd. 
Vanwege de coronamaatregelen bleek het in 2020, maar ook in het 1e kwartaal van 2021 helaas niet 
mogelijk de boeken in een speciale bijeenkomst aan de deelnemende leerlingen van het Valuascollege 
uit te reiken. De boeken zijn uiteindelijk aan de coördinerende docent overhandigd, die ervoor heeft 
zorg gedragen dat de deelnemende leerlingen hun boek kregen, alsmede de boeken voor de mensen die 
zij geïnterviewd hebben. Van de betreffende docent ontvingen we achteraf nogmaals complimenten 
voor het project en de dank voor de mogelijkheid hieraan te hebben mogen deelnemen. 
De website wordt actueel gehouden, Enkele nieuwe verhalen zijn toegevoegd. 
We hebben helaas geen externe partners gevonden om de basis van de app om te vormen tot een 
breed inzetbare app voor toeristische/historische toepassingen. Deze is dus niet meer beschikbaar. 
Door een verschillende interpretatie van de subsidieverordening bleken de kosten maar voor de helft te 
worden vergoed. Dat leverde voor het LGOG een flink verlies op. 
 
Onderwijs:  
Er is dit jaar door het onderwijsveld geen beroep gedaan op het bestuur voor ondersteuning bij geschie-
denislessen. Ons aanbod hiervoor is nogmaals ander de aandacht van de organisatie Cultuurpad ge-
bracht, hierbij is speciaal de aandacht gevestigd op de website en “Verhalen langs de grens”.   
Cultuurpad ondersteunt het primair onderwijs in onze regio op diverse culturele terreinen. 
 
 
 
Hay Clabbers, 
Secretaris LGOG Kring Venlo. 
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