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De voorzitter heet de leden, niet-leden en in het bijzonder de inleiders van vanavond, 
samen ca. 95 personen, welkom. Afmeldingen zijn ontvangen van wethouder Anne 
Thielen en onze bestuursleden Frans Vogelzangs, Geert Nelissen en Els Geurts.  
 
Mededelingen 

- Morgen begint het Venrays Museum met activiteiten in het kader van 75 jaar 
bevrijding. De nadruk daarbij ligt op het overdenken van oorlogen met zijn 
gevolgen en de betekenis van Vrijheid en Verdraagzaamheid. Wethouder Anne 
Thielen start het programma dat tot doel heeft met jongeren in gesprek te gaan 
over oorlogen, bevrijding, vrijheid en verdraagzaamheid. Dat wordt gedaan met 
een escape-room in het Venrays Museum, met de beklimming van de Toren, 
wandelingen in Venray langs plekken met duidelijke oorlogsschade, presentaties 
en discussies door en met Frans van de Pas en door gesprekken met 
vluchtelingen die in het Venrays Museum hun ervaringen en verhalen delen. Ook 
vinden er uitwisselingen plaats met jongeren uit Duitsland. Het programma is 
ontwikkeld en wordt uitgevoerd door de Educatieve Werkgroep van het Venrays 
Museum samen met andere organisaties.    

- Eind september vinden in het Venrays Museum ook discussies plaats met 
jongeren onder leiding van Martin Arens. In het Museum zijn 75 tekeningen te 
zien die samen 45m2 beslaan. De tekeningen hebben betrekking op jongeren die 
in Kamp Vught zijn omgekomen. De omgekomen jongeren krijgen tijdens de 
gesprekken als het ware een naam en krijgen betekenis voor de deelnemers aan 
de discussies.  
De bedoeling is later in het jaar ook volwassenen bij de programma’s te 

 betrekken.  
- Eind september zal ook de maquette “Venray in 1932” in het Venrays Museum te 

zien zijn. Aan de hand van de maquette en van foto’s van voor en na de oorlog 
wordt de schade, die Venray door het oorlogsgeweld heeft geleden, zichtbaar 
gemaakt. 

- Zowel de escape room, de tekeningen en de maquette zullen gedurende enkele 
maanden in het Museum te zien zijn.   

- Op zaterdag 14 september a.s. vindt Open Monumentendag 2019 plaats. Leonie 
Cals van Stichting Venray Monumentaal (SVM) legde uit dat Venray weliswaar 
veel mooie en gezellige plekken heeft maar dat deze moeilijk te relateren zijn 
aan monumenten. Daarom heeft SVM dit jaar gekozen niet voor het landelijke 
thema Mooie en Gezellige plekjes gekozen maar voor thema Wederopbouw.  
Zaterdag a.s. begint Open Monumentendag vanaf 11.00u met lezingen in De 
Taafel, het voormalig postkantoor, met een tentoonstelling in de Bibliotheek en 
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met een wandeling door Venray (voor uitgebreide programma zie ook: facebook 
Stichting Venray Monumentaal). 

- En wij, LGOG Kring Venray, zijn - in het kader van 75 jaar Bevrijding - nog bezig 
met het voorbereiden van 1 of 2 lezingen in het voorjaar2020. Info komt later. 

- Ook wordt de LGOG - excursie naar de begraafplaats ‘Nabij de Kapel In ’t Zand’ te 
Roermond onder de aandacht gebracht. De excursie vindt plaats op 21 
september a.s. Deelname is gratis. Opgeven kan nog!!. Op onze website staat 
nadere informatie over vertrek, aanmelden enz.     

- In het kader van de Maand van de Geschiedenis wordt op 7 oktober a.s. een 
lezing in dialoogvorm  verzorgd door Alma en Marita Mathijsen met als 
onderwerp Zij/Hij. Zij komen het essay “Niet schrikken Mama” , dat zij schreven 
bij het thema van bij de Maand van de Geschiedenis 2019, toelichten. Het essay 
is een briefwisseling tussen moeder en dochter. In het essay worden de 
verhoudingen tussen de seksen in de geschiedenis én in het heden onderzocht 
en beschreven. De bijeenkomst is in de Bibliotheek.  

 
Gedurende de hele maand oktober 2 tentoonstellingen te bekijken: in de 
publiekshal van het gemeentehuis Venray presenteert Paul van Meegeren de 
tentoonstelling “Vrouwen van Venray “ en de tentoonstelling  “Megjes in 
Kronenberg”, gebaseerd op het boek van Marleen Wijnen in de Bibliotheek van 
Horst.  
 

- Op 28 november a.s. wordt een lezing gehouden over: “Franciscanen, kostbare  
armoedezaaiers”. Plaats: het Venray’s Museum. 

 
En het thema van vanavond: Mooie en gezellige plekken in Venray.  
De voorzitter deelde mede dat in het Venray’s Museum foto’s zijn opgehangen van vele 
mooie en gezellige plekken en dat daar een carrousel met ca. 75 foto’s van dergelijke 
plekken vanavond en komende tijd te zien zijn. Met dank aan de fotografen van het 
Venray’s Museum en aan Frans Jansen.  

Hij meldt ook dat er veel meer mooie plekken zijn dan we nu kunnen laten zien. Vele 
kunt u vinden in het boek Venray tussen Peel en Maas De Dorpen en in het boek Venray 
tussen Peel en Maas De Stad. Dat komt binnenkort uit. Enkele foto’s uit beide boeken 
zijn in het Venray’s Museum te zien, zoals de foto bij de ingang van het Venray’s 
Museum van schapen in de Boschhuizen.  

Hij legde ook uit dat plekken niet alleen mooi maar kunnen ook plezierig kunnen zijn. 
Dat heeft te maken met de vraag wat we op die plekken beleefd hebben. Daar gaat het 
vanavond om. Vanavond gaan vier inleiders hun belevenissen op hun bijzondere 
plekken met ons delen. En hopelijk roept dat ervaringen van aanwezigen in de zaal op. 
De inleiders zijn: Anneke Fleurkens, Frans van de Pas, Adie Steen en Jan Strijbos. Mia 
Storms gaat de gesprekken met de inleiders en met u in goede banen leiden.  

Vervolgens kwamen de vier inleiders aan het woord. Ieder van hen liet ons 
meegenieten van hun plezierige en mooie plekken. We hoorden waarom die plekken 
bijzonder waren: vanwege hun geschiedenis, vanwege hun schoonheid, maar ook 



 

vanwege de betekenis voor gezinnen en personen in het verleden. We kregen te horen 
hoe gezinnen met familieleden wandelden in de mooie gebieden, hoe er geschaatst 
werd, hoe er genoten werd enzovoort. We kregen inzicht in een stukje Venrayse 
geschiedenis, in hoe Venrayse mensen met hun omgeving omgingen en ervan genoten. 

Tijdens de discussie na afloop werd opgemerkt dat de inleidingen vooral betrekking 
hadden op activiteiten in de natuur. Activiteiten in bijvoorbeeld Venray De Dorpen 
kwamen nauwelijks of niet aan de orde. Dat was voor Mia Storms aanleiding te zeggen 
dat de constatering klopte en dat we wellicht komend jaar nog een avond gaan 
organiseren met als onderwerp Venray Dorp. Want zij  constateerde dat daar veel 
belangstelling voor bestaat.     

De voorzitter sloot de avond nadat hij eerst uitvoerig de inleiders en Mia Storms had 
bedankt voor hun inbreng en nadat hij het ook een goed idee vond om komend jaar 
weer een bijeenkomst te gaan organiseren met als onderwerp Venray De Stad. Hij 
meldde dat een dergelijke bijeenkomst  wellicht later gemakkelijker te organiseren en 
inhoud te geven is. Een goed moment ontstaat nadat vele, misschien alle, aanwezigen 
het boek Venray De Stad met zijn vele prachtige foto’s en verhalen hebben ingezien, 
aangeschaft en in de gelegenheid zijn geweest aan de hand daarvan gesprekken met 
derden te voeren over die vele mooie en gezellige plekken in Venray.    

Het boek Venray tussen Peel en Maas De Stad wordt op 25 oktober a.s. om 16.00 uur 
gepresenteerd in “Asteria”. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd, aldus verteld 
Frans Jansen, fotograaf en uitgever van het boek.  
Het boek is vanaf eind oktober bij de o.a. VVV, de Bibliotheek en Roojboek te koop. U 
kunt binnenkort ook intekenen voor dat boek op genoemde plaatsen.  

 
 
 
 
 

Aandachtig luisterend  publiek naar de inleiding door Jan Strijbos 
foto@LGOGVenray 


