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Kring Venray en omgeving.                   Jaarverslag 2012 
 

Bestuur en leden. 
Samenstelling per 31 december 2012 

Dhr. J.M.(Jan) Min, voorzitter, Dhr. G.(Geert) Nelissen, 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 en de Dhr. F.M.J. (Frans) Wilms. 

 

De heer J.M.P. Ewalds heeft dit jaar afscheid genomen van het bestuur. Hij trad in 1994 

toe tot het bestuur, werd in 1996 penningmeester en in 2005 secretaris van de Kring. 

Als nieuw bestuurslid is tot het bestuur toegetreden de heer G. Nelissen en hij heeft het 

secretariaat overgenomen. 

 

De kring telde per 31 december 2012  158 leden. 

 

Lid van verdienste per 31-12-2012:  De heer J.J.A. (Jan) Gootzen (1995) 

 

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. De heer Sjeng Ewalds verzorgt in samenwerking met het bestuur de 

lezingen en bezoekt om die reden af en toe op uitnodiging een of meer bestuurs-

vergaderingen. 

 

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 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 was coördinator van de vrijwilligers van het Erfgoedhuis op het Sint Anna terrein en 

heeft dit jaar het penningmeesterschap van het HPV overgenomen van de heer Charles de 

Vilder. Zij werken onder andere aan het digitaliseren van het Venrays Erfgoed dat 

vervolgens ook op het Rooynet, de digitale website van Venray, toegankelijk gemaakt  

wordt. De vrijwilligers en Rooynet-coördinatie werd overgenomen door ons LGOG-lid 

May Volleberg. 

  

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 HPV. 
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Lezingen:      In 2012 vonden de volgende lezingen plaats. 

 

16 jan 2012    Hr. Jan Hendriks, Wandeling door de geschiedenis van 

Vierlingsbeek en Groeningen. 

56 belangstellenden 

13 feb 2012    Hr.  Hans de Jong, De geologische geschiedenis van de Maas en 

zijn stenen. Eduard Messemaeckers en Sjeng Smits verzorgden die 

avond een kleine tentoonstelling met hun vondsten in de regio. 

80 belangstellenden 

19 mrt 2012    Hr. Gerard Lucassen, De ontstaansgeschiedenis van Venray aan de 

hand van toponymen. 

    68 belangstellenden 

16 apr 2012  Hr. Wim van Delft, Het Sint Josephklooster in Venray 

70 belangstellenden 

17 sep 2012  Hr. Joost Welten, Soldaten voor Napoleon 

   82 belangstellenden 

15 okt 2012  Hr. Rob Jansen, De Maaslijn Nijmegen - Blerick 

65 belangstellenden 

26 okt 2012  Hr. Twan van Els, Boekpresentatie Rutger Sycamber van Venray 

   85 belangstellenden 

12 nov 2012  Hr. Herman van Rens, Jodendeportaties uit Limburg in WO II 

   94 belangstellenden 

10 dec 2012  Mw. Angela Mol, De oorsprong van de Camino, de voettocht naar 

    Santiago de Compostella 

   75 belangstellenden 

 

Excursies. 
 

27 apr 2012  Middagexecursie naar het Collegium Augustinianum Gaesdonck in 

   het Duitse Goch. Wij kregen hier een rondleiding. 40 deelnemers 

 

8 jun 2012   Middagexcursie naar het nieuw ingerichte museum Cuypershuis in 

  Roermond. 10 deelnemers 

 

29 sep 2012   Dagexcursie naar Aken. Er werd een bezoek gebracht aan het  

  Ludwig-Suermondt museum, er was een rondleiding door de Dom   

 van Aken en een stadswandeling. 40 deelnemers 

 

Bijzondere activiteiten. 

 

Cursus Streekgeschiedenis Venray e.o. 
Vaak is er gevraagd of wij een cursus streekgeschiedenis wilden organiseren. Het 

afgelopen jaar heeft een werkgroep onder leiding van Jan Min een cursusprogramma 

opgesteld en per thema een inleider aangetrokken. 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 na 1945, komst 

Molukkers en gastarbeiders en de uitbreiding van Venray 10. Rondleiding door Venray 
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De inleiders waren achtereenvolgens 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. Door het grote aantal aanmeldingen werd de cursus 2 maal gegeven 

voor in totaal 46 deelnemers. Wij hebben de intentie om in 2013 opnieuw deze cursus te 

geven. 

 

Project Zorgboerderij Veulen 
Twee jaar geleden kwam er een verzoek van een zorgboerderij in Veulen of wij 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 hebben in het voorjaar van 

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

Het is de 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 de site van het LGOG binnen 

Rooynet, het digitale geheugen van Venray, geplaatst worden. In mei 2013 zullen de 

heren een presentatie houden over hun bevindingen.  

 

Boek Rutger Sycamber van Venray (1456-1517). Een Venrayse zwerfmonnik en 

schrijver-dichter uit de 15
e
 eeuw. 

Ons lid Twan van Els heeft enkele jaren gewerkt aan deze publicatie. Hij heeft het LGOG 

gevraagd de uitgave te verzorgen, waar het LGOG, in de persoon van Sjeng Ewalds, 

gaarne aan heeft meegewerkt. Op vrijdagavond 26 oktober 2012 werd het boek, onder 

grote belangstelling, feestelijk gepresenteerd in de Witte Hoeve. 

 

Huldiging jubilarissen LGOG. 
Op vrijdagmiddag 5 oktober werden in de zaal van de familie Raedts de leden gehuldigd 

die 25 of 40 jaar lid waren van het LGOG. Het was een feestelijke middag waarbij de 

aanwezige jubilarissen het LGOG-speldje hebben ontvangen. 

  

Overige activiteiten. 
Bestuursleden waren o.a. aanwezig bij diverse openingen van tentoonstellingen in 

museum ’t Freulekeshuus. 

 

Bestuursleden en diverse leden van onze Kring namen deel aan meerdere activiteiten van 

het HPV,  een samenwerkingsverband van meer dan 40 verenigingen/stichtingen die 

binnen de Gemeente Venray activiteiten ontplooien op cultureel/historisch gebied. 

 

In samenwerking met het HPV en het Venrays Museum werd deelgenomen aan de 

boekenmarkt in het centrum van Venray op 30 september 2012. 

 

Bestuursleden waren tevens aanwezig op de opening van het Monumenten weekeinde in 

september. 


