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Bestuur en leden 

Samenstelling per 31 december 2009: 

J.M. Min, voorzitter, J.M.P.Ewalds, secretaris, J.E.G. Smits, penningmeester, en de leden 

W.M.A. van Delft, mw. C.M.G.I. Smits en C.J.W. Storms.  

 De kring telde per 31 december 2009: 147 leden. 

 Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 8 maal.  

 

Leden van verdienste: H.P.H.Camps (1983) en J.J.A.Gootzen (1995).  

 

Tijdens de jaarvergadering op 23 maart 2009 van de Geschiedkundige Kring Venray e.o van 

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap(LGOG) is aan de heer Rien van den 

Brand de Draagspeld van LGOG uitgereikt, vanwege zijn verdiensten voor LGOG en de 

beoefening van de geschiedenis in het bijzonder. 

Het bestuur onderhield contacten met tal van historische verenigingen en was regelmatig 

present bij activiteiten die door derden werden georganiseerd. 

 

In 2009 zijn onder andere overleden: 

Harrie Wijnen, echtgenoot van Yvonne Wijnen-Drost. Hij werd geboren in Horst op 16 

november 1936 en is op 10 maart 2009 in Nijmegen in het ziekenhuis overleden. Hij woonde 

in Venray op het Antoniusveld. Harrie was met zijn vrouw jarenlang een vaste bezoeker van 

de lezingen en deelnemer aan excursies.  

 

Jan Frederix, echtgenoot van Anny Frederix-Valckx. Hij werd geboren op 3 november 1926 

en is op 23 maart 2009 overleden. Hij woonde op de Heukelom in Afferden. Jan was 

jarenlang een regelmatige bezoeker van de lezingen en excursies. 

 

Lezingen    

19 januari   Freek Kilsdonk en Thijs Staal (leerlingen van het Raaylandcollege), Jongeren 

spreken over Bergen-Belsen. De lezing was mede bedoeld om jongeren te 

stimuleren om historische onderwerpen te presenteren (75 belangstellenden). 

16 februari   H. Vriens, De Limburgse school (87 belangstellenden). 

23 maart   J. Min, Het kelderleven van Sint Servatius in het najaar van 1944 (65 

belangstellenden) 

20 april 2009  M. Dolmans over, Archeologisch opgravingen bij de Maasboulevard te Venlo, 

aansluitend excursie (73 belangstellenden). 

21 september  J. Koster, Van Schieëperskruus tot Trans Cedron (60 belangstellenden). 

19 oktober  W. Rovers en W. Keeris, Emigranten naar de USA uit Oost-Brabant en Noord-

Limburg 1848-1920 (75 belangstellenden). 

16 november L. Noeije, Gekrakeel in de Peel, de Peellimieten van 1716 (65 

belangstellenden) 

21 december  R. Thiesen, De geschiedenis van het lied Stille Nacht, Heilige Nacht (met 

geluidsfragmenten)(35 belangstellenden). 

 

Excursies 

De excursies werden georganiseerd door bestuurslid mw. C. Smits in samenwerking met L. 

Jacobs en mw. M. Storms. 



 

24 april   Venlo, stadswandeling en stadhuis (30 deelnemers). 

16 mei   Groot-Genhout (St.Hubertus kerk), Maastricht, Centre Ceramique, 

tentoonstelling Verzamelen is een kunst, collecties van het LGOG, Meerssen 

(stadswandeling en basiliek van het Heilige Sacrament)(42 deelnemers). 

19 juni    Roermond, tentoonstelling Het geheim van de Stilte (40 deelnemers). 

28 november  Kalkar, stadswandeling en St.Nicolai Kirche (25 deelnemers). 

 

Overige activiteiten 

Project Educatie Basisonderwijs 

Er wordt momenteel gewerkt aan de totstandkoming van het lesmateriaal voor vier 

onderwerpen:  Burchten en kastelen; Archeologie (i.s.w. de werkgroep archeologie); Oorlog 

en bevrijding en De psychiatrische instituten. In het verslagjaar hebben leden op een 

basisschool een drietal lessen gegeven over de tweede wereldoorlog en de bevrijding. Ook 

hebben er een tweetal excursies plaatsgevonden in het kader van deze lessen.  

 

Documentaire Herinneringen aan mijn Amsterdams broertje of zusje 

In 1943 en 1944 zijn 123 joodse kinderen, afkomstig uit Amsterdam, ondergebracht bij 

diverse gezinnen in Noord-Limburg. De lokale organisatie die voor de diverse onderduik-

ouders zorgde stond destijds onder leiding van Hanna van de Voort uit Tienray en de aldaar 

ondergedoken Utrechtse student Nico Dohmen. In Tienray is op het Hanna van de Voortplein 

een monument opgericht bestaande uit drie bronzen beelden van Joodse kinderen als 

herinnering aan de slachtoffers van WOII.  Jaarlijks op 4 mei wordt op deze plek een 

herdenking gehouden.Tijdens een van deze herdenkingen is door een van de joodse kinderen 

van toen, Fred Roodenburg, het idee gelanceerd om de herinneringen uit de jaren 1943-1944 

van de kinderen van destijds betrokken onderduik-ouders professioneel in beeld en geluid vast 

te leggen. Dit als een hommage aan de families die destijds onderdak gaven aan deze 

kinderen. Het materiaal zou dan gedistribueerd kunnen worden naar geïnteresseerden 

waaronder scholen, scholieren en musea. Terzelfder tijd lanceerde het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport het subsidieprogramma Erfgoed van de Oorlog om 

getuigenissen uit de oorlog vast te leggen. In de gemeente Meerlo-Wanssum is vervolgens een 

werkgroep geformeerd en daarmee aan de slag gegaan. Het betreft Harry Raaymakers 

(Tienray), Max Schrijver (Blitterswijck) en Frans Koch (Meerlo) die het project aanstuurt. De 

werkgroep nam contact op met filmmaker Marijn Poels uit Swolgen en journalist René Poels 

uit Meerlo om het karwei te klaren. Onder auspiciën van LGOG Kring Venray, met 

ondersteuning van Bureau LGOG, is dit project met succes aangekaart bij het Ministerie van 

Volksgezondheid Welzijn en Sport. Het ministerie is zeer positief over het Noord-Limburgse 

initiatief en heeft via het programma Erfgoed van de Oorlog subsidie voor dit project 

beschikbaar gesteld om deze zogeheten Getuigen Verhalen van Noord-Limburgse kinderen 

van toen over hun Amsterdams broertje of zusje vast te leggen. 

Alle opnames worden door tussenkomst van het ministerie digitaal opgeslagen in de 

landelijke Digitale Kerncollectie Getuigen Verhalen, zodat het materiaal altijd gebruikt kan 

worden voor wetenschappelijk onderzoek. Overigens worden niet alleen de digitale beelden 

opgeslagen, ook worden alle interviews uitgeschreven. Op het einde van dit project wil 

filmmaker Marijn Poels nog  een documentaire over de hulp aan de Joodse kinderen maken 

als een hommage aan alle families die destijds deze Amsterdamse kinderen liefdevol hebben 

opgevangen. Medio 2010 moet het project afgerond zijn en alsdan zal de documentaire eind 

2010 gepresenteerd kunnen worden. 

 

Project Digitaliseren Archief over Venray van Sint Jozef klooster 



Het archief van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid in Tegelen bleek zeer veel 

informatie te bevatten over hun verblijf in Venray. Er is een werkgroep samengesteld die zich 

ten doel heeft gesteld dit materiaal te digitaliseren en zo beschikbaar te maken voor 

onderzoek. Inmiddels zijn de eerste bescheiden gedigitaliseerd. In 2010 zal dit project worden 

afgerond. Het Historisch Platform Venray heeft een subsidie beschikbaar gesteld om de 

kosten te dekken. 

 


