
 

 

Kring Venray en omgeving    Odapark Venray 
  
 

VERSLAG van de bijeenkomst op 26 september 2022 in het Odapark met een voordracht door 
Edmond Staal getiteld: ‘De bodem als basis’. 
 
 
Deze bijeenkomst was gezamenlijk georganiseerd door onze Kring en het Odapark. Onze voorzitter 
heette, mede namens het bestuur van het Odapark, alle aanwezigen van harte welkom, in het 
bijzonder de spreker van vanavond, Edmond Staal, en de Venrayse wethouder van Cultuur, Wim de 
Schrijver. Hij dankte medewerkers en bestuur van het Odapark voor de prettige samenwerking.  
 
Vervolgens gaf hij een korte toelichting op het programma van LGOG Kring Venray voor komende 
maanden:  
 

17 en 24 oktober 2022 bezoeken we het vernieuwde Museum Psychiatrie. Oorspronkelijk was het 
de bedoeling om op 24 oktober naar het museum te gaan. Leden hebben zich hiervoor kunnen 
aanmelden. Het aantal aanmeldingen overtrof al onze verwachtingen. Daarom hebben we bij het 
museum een extra datum geboekt: 17 oktober. We gaan dus Museum Psychiatrie bezoeken op 
maandag 17 en maandag 24 oktober en moeten de deelnemers over twee dagen verdelen. Hoe we 
de verdeling gaan maken, daar krijgen degenen die zich aangemeld hebben binnenkort een brief 
over.  
 

31 oktober 2022 organiseren wij, samen met BiblioNu, een activiteit in het kader van de Maand 
van de Geschiedenis. Dat hebben we al meerdere jaren samen gedaan.  Dit jaar is het thema: ‘Wat 
een Ramp!’. Wij zijn blij dat de dijkgraaf van Waterschap Limburg, Patrick van der Broeck, bereid is 
om in het kader van het thema ‘Wat een Ramp!’ een voordracht te verzorgen over de 
watersnoodramp in Limburg in 2021 én zijn betrokkenheid daarbij. Een ramp met grote gevolgen 
voor mens, natuur en bebouwde omgeving. Een ramp die om samenwerking en om creatieve en 
innovatieve maatregelen vraagt.  
In de bibliotheek is plaats voor maximaal 100 personen. Belangstellenden worden daarom 
verzocht om zich van te voren in te schrijven. Dat kan met behulp van de link:  
https://bit.ly/lezingmaandvandegeschiedenis  
 
Op 21 november 2022 verzorgt Sjoerd van Hoenselaar een voordracht. Sjoerd is een echt ’Venrays 
jong’. Hij heeft op Raayland gezeten, daar eindexamen gedaan en is vervolgens geschiedenis gaan 
studeren. Zijn eindscriptie behandelde het onderwerp: ‘Vrede met de Vijand, de Duits- 
Nederlandse herdenkingstraditie in Venray na de tweede wereldoorlog ’. De voordracht zal 
plaatsvinden in het bezoekerscentrum van het Duits oorlogskerkhof in Ysselsteyn.  
 
 

https://bit.ly/lezingmaandvandegeschiedenis


Op zondag 2 oktober 2022 zullen de zeven terracotta reliëfs, die omstreeks 1650 rond het 
voorplein van de Paterskerk zijn geplaatst, na afloop van de hoogmis van 11.00 uur worden 
ingezegend.  Deze reliëfs verbeelden de zeven smarten tijdens het leven van Maria. Deze volledig 
complete reeks is uniek in Nederland. Gerrit Kateman van Stichting Kruisen en Kapellen Venray 
heeft ruim zes jaar gewerkt aan de restauratie van de reliëfs. Hij komt bij ons op 27 februari 2023 
een voordracht  houden over deze restauratie. Graag maakt onze voorzitter de aanwezigen attent 
op zowel de bijeenkomst op zondag 2 oktober 2022 als de lezing op 27 februari 2023.      
 
Na deze mededelingen introduceert onze voorzitter de spreker van vanavond, Edmond Staal, hij 
licht het onderwerp toe en geeft daarna het woord aan de spreker. Van deze bijeenkomst is 
onderstaand verslag  gemaakt:                                                                                                                                           
 
Op maandag 26 september 2022 stond in het Theehuis van het Odapark ‘De bodem als basis’ 
centraal. Odapark en  LGOG Kring Venray organiseerden gezamenlijk de lezing over dit onderwerp. 
Spreker was Edmond Staal, medewerker van het Limburgs Landschap. Ondanks het slechte weer 
had een groot aantal geïnteresseerden zich naar het Theehuis begeven. En daar hebben ze geen 
spijt van gekregen. Op zijn bekende, bevlogen wijze boeide Edmond Staal alle aanwezigen. Op 
heldere en begrijpelijke wijze legde hij uit hoe de bodem van de aarde na honderden miljoenen 
jaren de huidige vorm en samenstelling heeft gekregen. Het nog altijd schuiven van de continenten, 
de ijstijden met hun nog altijd zichtbare gevolgen in Nederland, het ontstaan van kolen, kalksteen 
en mergel, het ontstaan van vulkanen, het ontstaan en gebruik van natuurlijke bouwmaterialen 
zoals mergel, ijzeroersteen, vuursteen enzovoort, het zijn slechts enkele van de vele onderwerpen 
die aan de orde kwamen. ‘Indrukwekkend’ vonden de aanwezigen deze geschiedenis van onze 
aarde gedurende honderden miljoenen jaren. Zo’n tijdsperiode is eigenlijk niet te vatten voor ons 
mensen, die slechts een minuscuul klein deel daarvan meemaken.  

Na de pauze ging Edmond Staal uitvoerig in op de huidige situatie. Hij legde uit hoe onze bodem 
vanaf de industrialisatie veranderde, de laatste decennia in het bijzonder. Hij legde uit dat het 
uitgangspunt van het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, bijzonder was: bij de 
plannenmakerij is een van de belangrijkste uitgangspunten geweest dat de Maas weer zoveel 
mogelijk een rivier zou moeten worden en de ruimte moet krijgen. En dat is goed gelukt. Hij legde 
ook uit dat de mens laatste decennia in landschap en  natuur vele veranderingen heeft 
aangebracht die bedreigend zijn voor natuur en mens.  En dat een gedragsverandering 
noodzakelijk is om de natuur de kans te geven enigszins te herstellen. De huidige discussies over 
waterkwaliteit, stikstof, CO2 en dergelijke  tonen dat ook aan. Duidelijk werd dat we zuinig moeten 
zijn op de bodem als basis voor het leven.  

‘Interessant’, ‘leerzaam’, ‘blij gekomen te zijn, ondanks het slechte weer’ waren slechts enkele van 
de opmerkingen, die afloop van de lezing in het Odapark en thuis te horen waren. 

Na de lezing dankte de voorzitter van het Odapark, Patrick van der Broeck, mede namens LGOG 
Kring Venray, Edmond Staal uitvoerig voor zijn voordracht. Hij maakte bekend dat Edmond Staal 
zijn vergoeding beschikbaar stelt voor de restauratie van een koets van Kasteel Arcen en dat dit 
initiatief voor de besturen van Odaprak en LGOG Kring Limburg aanleiding is om hun inkomsten 
van deze avond eveneens voor dit doel beschikbaar te stellen. Ook de aanwezigen steunden dit 
mooie initiatief en vulden royaal de speciaal voor dit doel opgestelde collectebus.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Edmond Staal tijdens zijn voordracht           foto@LGOG   

 


