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Biblionu en LGOG Kring Venray nodigen u graag uit voor een voordracht in het kader van de Maand 
van de Geschiedenis.  
      

Door:                   Patrick van der Broeck, dijkgraaf Waterschap Limburg 

Onderwerp:       ‘Watersnoodramp Limburg 2021: Wat een Ramp!’ 
Wanneer:           Maandag 31 oktober 2022,  aanvang 19.30 uur 
Waar:                  Bibliotheek,  Merseloseweg 59, 5801 CC Venray 

 
 

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland. 
Honderden bibliotheken, boekhandels, Geschied- en Oudheidkundige Genootschappen, musea en 
andere culturele organisaties brengen geschiedenis voor het voetlicht door middel van talloze 
uiteenlopende activiteiten. In 2022 is het thema van de Maand van de Geschiedenis ‘Wat een 
Ramp!’ 
 
In ieder mensenleven komen ze voor: rampen. Van een naaste die overlijdt tot een dorp dat 
wegspoelt. Van geen dak boven je hoofd tot een economie die instort. Van persoonlijke rampen tot 
catastrofes die de samenleving ontwrichten. Een ramp kent vele verschijningsvormen.  
In oktober 2022 worden in heel Nederland in het kader van de Maand van de Geschiedenis  
allerhande rampen en hun gevolgen voor het voetlicht gebracht. Niet alleen de verwoestende 
kracht van rampen wordt belicht, maar óók de creativiteit, samenwerking en innovatie die uit een 
vreselijke gebeurtenis kunnen voortvloeien.  
 
Wat komt er allemaal kijken bij een ramp naast reddingswerkers, media en ramptoerisme? Hoe 
gaat men ten langen leste over tot de orde van de dag, met de herinneringen aan de rampzalige 
gebeurtenissen en tegenspoed in het hoofd? Welke lessen worden achteraf getrokken?  
    
In Venray besteden BiblioNu en LGOG Kring Venray wederom samen aandacht aan het thema van 
de Maand van de Geschiedenis. Zij organiseren  op 31 oktober a.s. een voordracht over een van de 
grootste rampen die recent in Limburg hebben plaatsgevonden: de watersnood in 2021. Een ramp 
die niemand had voorzien. Een ramp met grote gevolgen voor mens, natuur en bebouwde 
omgeving. Een ramp die uitvoerig geëvalueerd is. Een ramp die om samenwerking en om creatieve 
en innovatieve maatregelen vraagt.     
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Omdat wij een grote opkomst verwachten én omdat het aantal plaatsen beperkt is, maken we 
gebruik van een reserveringssysteem. U kunt één of meerdere plaatsen reserveren door gebruik te 
maken van de link: https://bit.ly/lezingmaandvandegeschiedenis. 
Wanneer u naar beneden scrolt, kunt u onderaan op deze webpagina aangeven of u lid bent van 
LGOG (gratis),  lid van de Bibliotheek (gratis) of andere belangstellende (kosten bedragen dan 5 
euro per persoon).  
 

 
Overstromingen in Valkenburg (2021)         Foto ANP 

 
 
In het hele land kunt u gedurende de maand oktober 2022 activiteiten te bezoeken die te maken 
hebben met het thema ‘rampen’. Bekijk daarvoor de agenda op de website  
https://www.maandvandegeschiedenis.nl. 
 

In Limburg organiseert het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) samen met 
het Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL), Historisch Centrum Limburg (HCL), Centre 
Céramique en Universiteitsbibliotheek Maastricht (Histo Bistro) activiteiten op het gebied van 
regionale geschiedenis en erfgoed. Voor de agenda verwijzen wij graag naar 
https://www.lgog.nl/nieuws. 
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