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Kring Venray en omgeving.                   Jaarverslag 2011 

 

Bestuur en leden. 

 

Samenstelling per 31 december 2011 

Dhr. J.M.(Jan) Min, voorzitter, Dhr. J.M.P.(Sjeng) Ewalds, secretaris, Dhr. J.E.G.(Sjeng) 

Smits, penningmeester en de leden  Mw. C.M.G.I (Carla) Smits,  Mw. M.P.G. (Mia) 

Storms,  Dhr. W. (Wim) van Delft, Dhr. F.M.J. (Frans) Wilms. 

 

Dit jaar waren er geen bestuursmutaties. 

 

De kring telde per 31 december 2011  160 leden. 

 

Lid van verdienste per 31-12-2011:  De heer J.J.A. (Jan) Gootzen (1995) 

 

Personalia: 
In 2011 hebben we afscheid moeten nemen van enkele leden. 

Voor zover bekend waren dit de heer Jan Kessels (78 jaar), mevrouw Addy den Brok (77 

jaar) en haar man Toon den Brok (84 jaar). Jan en Addy waren tot ze ziek werden 

regelmatige bezoekers van onze lezingen en deelnemers aan onze excursies. Toon was in 

het verleden een actief lid en hij heeft ook enkele lezingen gehouden bij onze kring. Voor 

de Venrayse cultuur en geschiedenis heeft hij veel betekend. 

 

Bestuursvergaderingen. 

In het verslagjaar kwam het bestuur acht maal in vergadering bijeen. 

Tijdens de vergaderingen stonden de lopende zaken (lezingenprogramma, excursies) op 

de agenda als ook bijzondere agendapunten (zie hoofdstuk: “Bijzondere activiteiten”). 

Verder overleg is vaker nodig en gaat per E-mail en telefonisch. De excursies werden 

georganiseerd door de bestuursleden Carla Smits en Mia Storms in samenwerking met de 

heer Leo Jacobs 

 

Contacten met Hoofdbestuur en andere organisaties. 

Het bestuur werd vertegenwoordigd op de Algemene Ledenvergaderingen van het 

LGOG.  

Leden van het bestuur gaan ook naar de KSC (Kringen-Secties-Commissies) 

vergaderingen in Roermond die tweemaal per jaar plaatsvinden. 

 

De kring neemt deel aan het Regionaal overleg Heemkundeverenigingen. 

De jaarlijkse vergadering vond plaats in op dinsdag 17 mei 2011 bij de Heemkunde 

vereniging in Baarlo. 

 

De kring is aangesloten bij het Historisch Platform Venray(HPV), een 

samenwerkingsverband van organisaties en instellingen op het gebied van geschiedenis 

en volkscultuur in Venray. Dhr. Sjeng Smits vertegenwoordigt de Kring in het Bestuur.  

Hij is ook coördinator van de vrijwilligers van het Erfgoedhuis op het Sint Anna terrein. 

Zij houden zich bezig met het digitaliseren van het Venrays Erfgoed dat vervolgens ook 

op het Rooynet, de digitale website van Venray, toegankelijk gemaakt kan worden. 
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Diverse bestuursleden nemen namens het Bestuur ook deel aan de algemene leden 

vergaderingen van het HPV die viermaal per jaar plaatsvinden. Diverse leden van onze 

Kring nemen deel aan activiteiten van het Historisch Platform. Dhr Sjeng Ewalds was in 

2011, over de financiën van 2010, voor de tweede maal lid van de commisie. 

 

Lezingen:      In 2011 vonden de volgende lezingen plaats. 
17 januari 2011   Hr.Andre de Bruin. Het beschavingsoffensief van de RK Kerk en 

    haar dienaren Henri Poels, Jean Slots en Henri Vullinghs”  

56 belangstellenden 

21 februari 2011   Hr.Wim de Cloe    Sint-Paschalis te Oostrum  

60 belangstellenden 

21 maart 2011   Hr.Paul van Meegeren    De Gemeentegrenzen van Venray eo in de 

loop der eeuwen   58 belangstellenden 

18 april 2011  Hr.Jan Min     De familie Esser in Venray 

55 belangstellenden 

19 september 2011 Hr.Jos Lankveld   Zuivelfabrieken kwamen en gingen, naar 

aanleiding van de Zuivelfabriek Leunen. 

   79 belangstellenden 

17 oktober 2011 Hr.Harry Knipschild  Limburgse missionarissen in China en de rol 

aan de Franciscanen uit Venray hierbij 

79 belangstellenden 

14 november 2011 Hr.Lou Moonen   Joep Nicolas als portretschilder 

   50 belangstellenden 

12 december 2011 Hr.Koos Swinkels   De oudste verenigingen van Venray 

   60 belangstellenden 

 

Excursies. 

Zaterdag 14 april 2011 Dagexcursie naar Maaseik en Aldeneik. Rondrit langs Bos- of 

Oeterbeek met 12 watermolens en bezichtiging Klaaskensmolen in Neeroeteren, 

bezichtiging van de kerkschatten in de Sint Catherinakerk met een bezoek aan de van 

Eyck tentoonstelling en ter afsluiting een stadwandeling door het oude centrum. 42 

deelnemers 

 

Vrijdag 24 juni 2011 Middagexcursie naar Steyl. Bezoek aan de Boven-Beneden kerk, 

een wandeling door de kloostertuinen, bezoek aan het missiemuseum en de Botanische 

tuin Jochumhof.  22 deelnemers 

 

Zaterdag  8 oktober 2011  Dagexcursie naar Den Bosch. Rondleiding door Sint Jans 

Kathedraal en de bouwloods, een boottocht over de Dommel en een cultuurhistorische 

stadswandeling door het oude centrum. 37 deelnemers 

 

Bijzondere activiteiten. 

Cursus Streekgeschiedenis Venray e.o. 

Vaak is er gevraagd of wij niet een cursus streekgeschiedenis wilden organiseren. Het 

afgelopen jaar is er een werkgroep onder leiding van Jan Min bij elkaar geweest en zij 

hebben een cursusprogramma vastgesteld en er sprekers bij gezocht. De cursus bestaat uit 

10 dagdelen met de volgende onderwerpen: 1.Archeologie 2. De middeleeuwen 3. De 

Tachtig jarige oorlog 4.De Peel 5.De 19
e
 eeuw 6. Rond 1900, komst psychiatrie 7. De 

ontginningen en het boerenleven 8. De Tweede wereldoorlog en de evacuatie 9. Venray 
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na 1945, komst Molukkers en gastarbeiders en de uitbreiding van Venray 10. 

Rondleiding door Venray 

Als sprekers zijn aangetrokken: Koos Swinkels, Jan van Casteren, Toon Jenniskens, 

Frans van de Pas, Jan Min, Harrie Frencken, Frans Wilms, Wim van Delft, Twan van Els 

en Sjeng Ewalds. 

 

Project Zorgboerderij Veulen 

Het afgelopen jaar kwam er een vraag van een zorgboerderij in Veulen of wij niet een of 

meerdere lezingen met veel beeldmateriaal konden samenstellen om deze te vertonen aan 

de doelgroep van de zorgboerderij. Een werkgroep vanuit het bestuur, bestaande uit Mia 

Storms, Frans Wilms en Jan Min zijn aan de slag gegaan en wij hopen in het voorjaar van 

2012 onze eerste Power-Point presentatie over het boerenleven te kunnen houden.  

Het is bedoeling dat er een aantal Power-Point presentaties worden samengesteld te 

weten:  Boerderijen en het boerenleven. Alledaagse gebruiken. Processies, harmonieën en 

muziek. Bekende taferelen in Venray e.o. 

Wij hopen dat de, voor het merendeel oudere mensen, veel plezier mogen hebben bij de 

herkenning van de oude taferelen en beelden. 

 

Fotograferen Glas in lood ramen Venray 

Twee leden, te weten Pie Noten en Jan Derikx, zijn onder de vlag van het LGOG, gestart 

met het op een kwalitatief goede manier fotograferen en beschrijven van alle glas in lood 

ramen in de gemeente Venray. Deze zullen dan op site van het LGOG binnen Rooynet, 

het digitale geheugen van Venray, geplaatst worden.  

 

Archief LGOG Kring Venray ordenen en inventariseren. 

Het archief bestond uit 70 dozen en is door Carla Smits en Stan Storms terug gebracht 

naar 30 dozen onder begeleiding van de archivaris Paul van Meegeren van de Gemeente 

Venray. Het LGOG archief ligt opgeborgen in de archiefruimte van de Gemeente Venray. 

 

Project Sint Jozef Klooster. 

Het digitaliseerproject uit 2010 van de archieven van het klooster Sint Joseph heeft in 

2011 een vervolg gekregen waarbij zowel oud filmmateriaal als videobanden werden 

gedigitaliseerd. Tevens werden alle altaarstukken, vaatwerk en overige paramenten die 

van Venray afkomstig waren en die in de centrale opslag van het klooster in Tegelen 

liggen, gefotografeerd.  

 

Overige activiteiten. 

Bestuursleden waren o.a. aanwezig bij diverse openingen van tentoonstellingen bij het 

museum ’t Freulekeshuus. 

 

Bestuursleden en diverse leden van onze Kring nemen deel aan meerdere activiteiten het 

HPV (Historisch Platform Venray). Dit is een samenwerkingsverband van bijna alle 

verenigingen/stichtingen die activiteiten ontplooien op cultureel/historisch gebied. 

 

Deelname aan de boekenmarkt in het centrum van Venray op 25 september 2011. 

 

Aanwezig op de opening van het Monumenten weekeinde op vrijdag 9 september. 
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Aanwezig bij presentatie boek van Koos Swinkels “Toen wij den vogel schooten” over 

de oudste verenigingen van Venray op 28 november 2011. 


