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CONVOCAAT    2012, 1 
LIMBURGS  GESCHIED– EN  OUDHEIDKUNDIG  GENOOTSCHAP 

 
Geschied– en  Oudheidkundige Kring 
Venray en omgeving 

J.M.P. Ewalds 
Vingerhoedskruid 2 
5803 KT Venray 
 

Activiteit: De Maas en zijn stenen 

Wanneer: Op maandag 13 februari 2012 van 19.30 tot 21.30 

Locatie: Zaal Trefpunt Beukenrode Venray 

De spreker neemt ons mee door de Geologische geschiedenis van de Maas en zijn stenen. 
Tegenwoordig ligt Venray ook aan de Maas maar daar hebben andere factoren een rol bij gespeeld. 

 
Venray, 7 februari 2012 
 
Dames en Heren, 
 
Het bestuur van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. nodigt u hierbij van harte uit 
voor een lezing op maandag 13 februari 2012 in zaal “Het Trefpunt”, in verpleeghuis Beukenrode, 
Beukenlaan 1. Aanvang: 19.30 uur 
Deze lezing wordt verzorgd door de heer Hans de Jong. Zijn lezing heeft als titel:  
 

“De geologische geschiedenis van de Maas en zijn stenen” 
 
De Maas heeft een lange geologische geschiedenis, die teruggaat tot miljoenen jaren geleden. De 
Ardennen waren toen nog slechts een zacht golvend heuvelland. Aan het begin van het ijstijdvak 
had de Maas een veel groter stroomgebied dan nu. De bron lag in de Vogezen. Het was voor de 
Maas toen betrekkelijk gemakkelijk om dwars door de langzaam stijgende Ardennen een dal te 
vormen. 
Aanvankelijk hebben rivierafzettingen de ondergrond van het Maasdal in Limburg bepaald. Er heeft 
in Zuid-Nederland geen ijs gelegen in de twee voorlaatste ijstijden, maar de talloze 
klimaatveranderingen van de laatste twee miljoen jaar hebben grote invloed op het Maaslandschap 
gehad. Dat geldt ook voor de laatste ijstijd, hoewel toen zelfs heel Nederland ijsvrij was. Gedurende 
die lange tijd is de loop van de Maas door bewegingen van de aardkorst sterk beïnvloed. De 
dalvorming van de Maas in Limburg ten gevolge daarvan heeft het gebied landschappelijk zeer 
bijzonder gemaakt. 
In recente tijd heeft vooral de mens een stempel op het landschap gedrukt. Dit effect zal nog 
toenemen door de klimaatverandering van deze eeuw. 
 
 
Over de spreker de heer Hans de Jong. Tot 2007 was hij docent aardrijkskunde aan de 
lerarenopleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij publiceerde vier reeksen 
aardrijkskunde schoolboeken en vijf atlassen voor het voortgezet onderwijs. Hij verzorgt nu nog 
bijscholingscursussen, lezingen en excursies in onder andere Nederland, Duitsland, Zwitserland en 
Suriname over vooral geologische onderwerpen. 
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Tot ziens op maandag 13 februari 2012 om 19.30 uur in zaal trefpunt op Beukenrode. 
Zoals gebruikelijk is de lezing ook voor belangstellende niet-leden gratis toegankelijk. 
 
Mini-tentoonstelling 
Onze eigen LGOG leden, de heren Eduard Messemaeckers en Sjeng Smits, gaan als het weer het 
toelaat, wekelijks op expeditie. Zij gaan dan in de regionale zand- en grindgroeves op zoek naar 
fossielen, mineralen en gesteenten. Op deze avond zullen zij een aantal vondsten tentoonstellen 
afkomstig uit de door hen bezochte groeves, onder andere de Diepeling op de grens van Castenray 
en Tienray, groeves in Arcen van Teunesen (inmiddels gesloten) en Terraq en net over de grens in 
Wemb, Kervenheim en Wachtendonk. 
 

                              
                                             Sjeng Smits bij zijn wekelijkse speurtochten 

                               
                            Eduard Messemaeckers heeft wat gevonden in de Diepeling 
 
Lezingen rest van het lopende seizoen: 
19-03-2012  Ledenvergadering. Aansluitend: Gerard Lucassen. “Wordingsgeschiedenis van Venray 
                     aan de hand van toponiemen”  
16-04-2012 Wim van Delft:  “Sint Jozefklooster Venray” 
 
Bestuursamenstelling. 
In maart bij de ledenvergadering stopt het bestuurslid Sjeng Ewalds met zijn werkzaamheden voor 
het bestuur. Hij heeft dan 18 jaar in het bestuur gezeten en is dan statutair niet meer herkiesbaar. 
Het bestuur heeft dringend behoefte aan uitbreiding. Heeft u interesse in een leuke en interessante 
uitdaging? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.  


