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Kring Venray en omgeving.                   Jaarverslag 2019 

 

 

Bestuur en leden. 

Samenstelling per 31 december 2019 

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 2019  138 leden, per 1 januari 2020 139. 

 

Lid van verdienste per 31-12-2019:  De heer J.J.A. (Jan) Gootzen (1995) 

 

Bestuursvergaderingen. 

 

In het verslagjaar kwam het bestuur zeven 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 

en de KSC (Kringen-Secties-Commissies) vergaderingen die tweemaal in 2019 

plaatsvonden. 

 

De Kring nam deel aan het Regionaal overleg Heemkundeverenigingen op 27/11/2019 in 

de Kantfabriek te Horst. 

 

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 2019: 
 

28-01 Maurice heemels:   “Begraafcultuur in Limburg”. 

 76 belangstellenden. 

18-02 Jan Nillesen:    “Boxmeer, Heerlijkheid tussen Peel en Maas”. 

 46 belangstellenden. 

25-03 Ledenvergadering. 

Wim van Opbergen:   “Wat is nodig voor Peelbehoud en Peelherstel”. 

 42 belangstellenden 

08-04 Lotte Jensen:    “De strijd tegen het water en de Nederlandse 

 identiteit”. 

 38 belangstellenden. 
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09-09 Diverse sprekers:   “Mooie en plezierige plekken in Venray” 

 95 belangstellenden. 

07-10 Alma & Marita Mathijsen: “Zij/Hij, het thema van de maand van de 

geschiedenis”. 

79 belangstellenden. 

18-11 Peter Korten:    “Franciscanen, kostbare armoedzaaiers”. 

 58 belangstellenden. 

 

Gedurende 2019 werden de lezingen in de Borggraaf gehouden met uitzondering van 

oktober in de bibliotheek. 

 

Excursies in 2019: 

 

30-03 Begeleide excursie naar Vak-O op begraafplaats Boschhuizen. 

 43 deelnemers. 

18-05 Excursie naar Boxmeer. 

 36 deelnemers. 

21-09 Excursie naar Roermond, Kapel in ‘t Zand. 

 17 deelnemers. 

 

Bijzondere activiteiten. 

 

Huldiging jubilarissen LGOG. 

Op 25 maart 2019 is tijdens de ledenvergadering van de Kring Mevrouw M. Cuijpers-

Doljé gehuldigd i.v.m. haar 25 jarig lidmaatschap. 

 

Overige activiteiten. 

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

 


