
Kring Venray en omgeving 

Bestuursmutaties 

Er werd afscheid genomen van Jan Min, voorzitter, en Frans Wilms. Zij zijn respectievelijk 9 

en 5 jaar lid geweest van het bestuur. Ernest Raedts is toegetreden tot het bestuur. 

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2015 

E.J.H.M. (Ernest) Raedts, voorzitter, G.L.A. (Geert) Nelissen, secretaris, F.L. (Frans) 

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

Storms en mw. M. (Rita) van Gestel. 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar negenmaal.  

 

Leden 

De kring telde 161 leden per 31 december 2015 (op 31 december 2014 waren dat er 158). 

Lid van verdienste: J.J.A. (Jan) Gootzen (1995). 

 

Externe contacten en belangenbehartiging 

De Kring is aangesloten bij en neemt deel aan de activiteiten van het Historisch Platform 

Venray (HPV), een samenwerkingsverband van meer dan 40 verenigingen, organisaties en 

instellingen op het gebied van geschiedenis en volkscultuur in Venray. De Kring neemt ook 

deel aan het Regionaal Overleg Heemkundeverenigingen. 

 

Lezingen 

19 januari Hans van den Broek, Koorts en Honger, ofwel de geneeskunde in vroeger tijd 

op het platteland (75 belangstellenden) 

23 februari Funs Patelski, Verwantschappen tussen bekende Limburgers, met speciale 

aandacht voor Noord-Limburgers (in samenwerking met de Sectie 

Genealogie)(70 belangstellenden) 

23 maart Rien van den Brand, De Geschiedenis van Oostrum (70 belangstellenden) 

20 april  Ad Otten, De geschiedenis van Gemert (60 belangstellenden) 

22 september Willibrord Rutten, De mijnbouw en de mijnwerkers in Limburg (70 

belangstellenden) 

19 oktober Frans Hoebens, Achtergronden van de Kulturkampf en de gevolgen voor 

Limburg (70 belangstellenden) 

16 november Eric Lemmens, 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Limburg, een 

eigenaardig kind in de Nederlandse familie (60 belangstellenden) 

14 december Ton Spamer, Van Sint Maarten tot Maria Lichtmis. Kerst- en 

Carnavalsgebruiken en hun heidense oorsprong (45 belangstellenden) 

 

De lezingen werden georganiseerd door Sjeng Ewalds in samenwerking met het bestuur.    

 

Excursies 

11 april Excursie naar Oostrum, met een wandeling door het dorp, langs onder andere 

de Oude Watermolen, Trans Cedron, Vlasakker (voormalig klooster 

Bethlehem), het Bolwerk en het huidige Kerkgebouw onder leiding van leden 

van de Historische Kring Oostrum en Spraelant (18 deelnemers) 

9 mei  Excursie naar Gemert, met ontvangst in de Heemkamer in de voormalige 

Latijnse School. Hier een presentatie over lokale historische bijzonderheden en 

de geschiedenis van het dorp. Aansluitend een geleide wandeling door het 

centrum (onder meer Hofgoed, D'n Hubert (bisschoppelijk paleis), de Keulse 

Kar, de Bidkapel, de Pelikaan en de Heilige Losbol, de voormalige residentie 



van de landcommandeur van Gemert aan het Ridderplein (kasteel)(21 

deelnemers) 

21 november Excursie naar het Nederlands Mijnmuseum te Heerlen (9 deelnemers). 

 

 

Overige activiteiten 

Vak-O 

Gemeente Venray heeft, naast andere historische verenigingen, ook het LGOG verzocht om 

zitting te nemen in een klankbordgroep met als taak de maatschappelijke waarde van graven 

in het zogeheten Vak-O van de algemene begraafplaats Boschhuizen te bepalen. Voor het 

LGOG is het van belang dat de historische waarde van dit deel van de begraafplaats, ontstaan 

door overplaatsing in 1972 van bestaande kerkhoven in het centrum van Venray, behouden 

blijft. In het verslagjaar zijn de graven gefotografeerd en is de monumentale waarde van de 

graven vastgesteld. Besluitvorming heeft niet plaatsgevonden. 

 

Maquette 

De maquette van het centrum van Venray van vóór 1940 is destijds door het LGOG 

geschonken aan de Gemeente Venray en gefinancierd door de uitgifte van stukken die 

inwoners van Venray konden adopteren. De maquette heeft geruime tijd in het Gemeentehuis 

gestaan, is vervolgens gaan zwerven op verschillende plekken in Venray en daarna ergens 

opgeslagen. Door toedoen van het LGOG is de maquette sinds 2014 weer op de vertrouwde 

plek in het Gemeentehuis terug. Nu zet de kring zich in om samen met de Stichting Venray 

Monumentaal de belangrijkste panden te beschrijven voor het publiek.   

 

Rooynet 

Op de site van het LGOG binnen Rooynet, het digitale geheugen van Venray, is de 

opschoningsactie van al het aanwezige materiaal voltooid. Maandelijks worden door de Kring 

en Rooynet in samenwerking met verpleeghuizen bijeenkomsten georganiseerd voor het 

detecteren en beschrijven van oude foto’s met behulp van belangstellenden. Deze 

bijeenkomsten zijn een doorslaand succes en worden druk bezocht. 

 

Zorgboerderijen 
Ook in 2015 heeft de Kring een aantal bijeenkomsten in zorgboerderijen georganiseerd. 

Met behulp van Power Point-presentaties over diverse volksgebruiken door de jaren heen 

wordt bij deelnemers het lange termijn geheugen geactiveerd.   

 

Basiscursus streekgeschiedenis Venray 

De door Kring Venray opgezette cursus streekgeschiedenis voorziet in een grote behoefte. In 

2013 werd met de cursus gestart en was met 25 deelnemers geheel bezet. In 2015 namen 52 

personen deel aan de cursus (twee groepen). Na evaluatie met cursisten en inleiders is in 

samenspraak met het Rooyse Gidsen Gilde besloten tot een herstructurering van de cursus met 

de Venrayse Canon als leidraad.  
 


