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Bijeenkomst ‘Mooie en Plezierige Plekken in Venray’  

 

Wanneer : maandag 9 september 2019 van 19.30 uur - 21.30 uur  

Locatie : Venrays Museum, Monseigneur Goumansplein 1, 5801 BL Venray 

 

 

 

Het LGOG Kring Venray start het seizoen 2019 - 2020 op 9 september a.s. om 19.30 uur in het 

Venrays Museum. Op die avond vindt een informatie-/discussieavond plaats over het thema 
 

                ‘Mooie en Plezierige Plekken in Venray’ 

 

                                        
             De omgevallen boom in Geijsteren,  
                                                      copyrights: Heemkunde Kring Meerlo   
 

Onder leiding van Mia Storms vertellen Jan Strijbos, Frans van de Pas, Anneke Fleurkens en 

Adie Steen aan de hand van foto’s waarom welke plekken in Venray voor hen van bijzondere 

betekenis zijn. Aanwezigen zullen vervolgens in de gelegenheid worden gesteld te vertellen 

waarom ook zij dat bijzondere, mooie en plezierige plekken vinden of dat zij dat van andere 



 

2 
 

plekken in Venray vinden. Een interessante uitwisseling van ervaringen en meningen zal 

ongetwijfeld gaan plaatsvinden. Een bijzondere manier om een stukje geschiedenis van Venray in 

herinnering te brengen en/of te leren kennen. 
 

Wilt ook U uw kennis van mooie en plezierige plekken in Venray ophalen en wellicht delen met 

anderen, kom dan op 9 september om 19.30 uur naar het Venrays Museum. 
 

 

Neem gerust familie, buren of kennissen mee. 

Deze bijeenkomst is GRATIS toegankelijk voor iedere 

geïnteresseerde!!! 

 
 

Nevenactiviteit bij deze bijeenkomst  
Het Venrays Museum organiseert samen met onze Kring gedurende de maand september 2019 

een foto-tentoonstelling in het Venrays Museum met als thema: ‘Mooie en Plezierige Plekken in 

Venray’.Veel prachtige foto’s laten u die plekken zien en/of beleven. En van meerdere van die 

plekken zijn er niet alleen ‘foto’s van nu’ maar ook ‘foto’s van toen’.  

Op de foto-tentoonstelling zijn foto’s te zien van Venrayse fotografen zoals Pie Noten, Jan 

Derikx, Wiel Poels en Frans de Roos en foto’s die ter beschikking zijn gesteld door Venrayse 

organisaties zoals het Museum voor de Psychiatrie, Werkgroep Historie Leunen en andere 

Heemkundeverenigingen.       

Ook zijn enkele foto’s van Frans Jansen te zien die in de prachtige boeken “Venray tussen Peel 

en Maas, De Dorpen” en  “Venray tussen Peel en Maas, De Stad” staan. Het boek “Venray tussen 

Peel en Maas/Venray Centrum ” komt op 25 oktober a.s. uit. Pictures Publishers heeft ons enkele 

bijzondere foto’s voor de tentoonstelling ter beschikking gesteld.  

De foto’s zijn gedurende maand september 2019 te bekijken in het auditorium van het Museum 

Mgr. Goumansplein 1, tegenover de ingang van de Grote Kerk op zondagen van 14 -17 uur, op 

maandagen van 13 - 17 uur en de andere dagen van 10 - 17 uur.  
 

Overige data van lezingen in 2019 
Maandag 7 oktober 2019        : Lezing door Alma en Marita Mathijsen, schrijvers van het  

                  landelijk essay van de Maand van de Geschiedenis 2019 over          

                                                  het thema ‘Zij/Hij’       

Maandag 18 november 2019 : ‘Franciscanen, kostbare armoedzaaiers’ door Peter Korten  

   

 

Voor meer informatie over LGOG Venray zie ook: 
https://lgog.nl/regios/venray 
https://www.facebook.com/KoninklijkLGOG/venray 

https://lgog.nl/regios/venray
https://www.facebook.com/KoninklijkLGOG/venray

