
Organisatie 

De organisatie is in handen van LGOG kring Venray  

in samenwerking met Literair Café Venray, de Bibliotheek  

Venray, Stichting Loobeek, Venrays Museum, Gemeente  

Venray, Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn en Stichting 

Laudio. 

 

Het volledige programma in Venray tijdens de Maand van de 

Geschiedenis is te bekijken op 

www.maandvandegeschiedenis.nl 

Zoek onder “Agenda” en vervolgens onder “Limburg”. 



Lezing Nelleke Noordervliet 

Nelleke Noordervliet is auteur van het essay “Door met de 

strijd” dat verschenen is ter gelegenheid van de 15e Maand van 

de Geschiedenis, met als thema “Opstand”.  

De voorliefde van Nelleke voor  geschiedenis 

blijkt uit haar diverse historische romans. Uit 

haar werk spreekt steeds de actualiteit van het 

verleden en de historiciteit van het heden. Het 

essay gaat over de manier waarop Nederland 

met opstand omging. Hoe gedroegen ‘wij’ ons als 

opstandelingen vanaf de Batavieren tot nu, en 

hoe gedroegen we ons als machthebbers,  

wanneer we een opstand onderdrukten?  Nelleke 

Noordervliet gaat vertellen over een aantal  

belangrijke momenten in onze geschiedenis en 

over de manier waarop wij allemaal als pubers onze portie opstandig-

heid te verwerken krijgen en hoe we als ouders reageren. 

De lezing is op maandag 22 oktober van 20.00 tot 22.00 uur. Inloop 

vanaf 19.30 uur. Vooraf aanmelden via lgog.venray@gmail.com.  

Toegang: € 5,00 pp. Voor LGOG- en LCV-leden gratis. Nummer  

lidmaatschapskaart (LGOG leden) of seizoenspas (LCV-donateurs)  

vermelden bij aanmelding. Er zijn 100 kaarten beschikbaar. 

Locatie: Merseloseweg 59, 5801 CC Venray. 

   

Tentoonstelling Venray en Opstand, in woord 

en beeld  
In de bibliotheek Venray zijn enkele zelden getoonde documenten van 

het gemeentearchief Venray en de maquette van de Boerenschans van 

Stichting Loobeek te zien. De Duitse militaire begraafplaats in  

Ysselsteyn laat zien hoe enkele Duitse soldaten op hun eigen manier in 

verzet zijn gekomen tegen het nazi regime. Verder is er aandacht voor 

de kindsoldaten die op de begraafplaats in Ysselsteyn zijn begraven en 

waartegen ook een actie loopt vanuit het educatieve centrum bij de 

begraafplaats, het JOC.  Deze “Rode Handen” actie is gericht tegen de 

inzet van kindsoldaten overal ter wereld. Iedereen kan daarvoor een 

rode hand zetten in de Bibliotheek.  

Gratis te bezoeken op maandag en donderdag 13.00 tot 17.30 uur, 

dinsdag en woensdag 11.00 tot 17.30 uur, vrijdag 11.00 tot 20.00 uur 

en zaterdag 11.00 tot 14.00 uur. 

Excursie Boerenschans 

De gereconstrueerde boerenschans in het brongebied van de Loobeek 

is een illustratie van de mogelijkheden die het volk had bij dreigend 

gevaar: zich verstoppen (verschansen) en het beste ervan hopen.  

Een gratis bezoek aan de Weverslose schans mét gids is mogelijk op  

zaterdag 27 oktober van 10.00 tot 11.00 uur.  

Vooraf aanmelden via info@loobeek-merselo.nl 

Verzamelen op het voorterrein bij de schans. 

Locatie: Weverslo (ongenummerd), 5815 CA Merselo.  

 

Excursie Duitse militaire begraafplaats  

Ysselsteyn 
De enige Duitse soldatenbegraafplaats in heel Nederland ligt in Yssel-

steyn. Hier liggen 85 gesneuvelde soldaten uit de 1e Wereldoorlog en 

bijna 32.000 gesneuvelden uit de 2e Wereldoorlog. Op het graf van  

iedere gesneuvelde militair werd een kruis geplaatst.  

In oktober is de begraafplaats dagelijks tussen 9.00 en 20.00 uur te 

bezoeken. Toegang is gratis. Aanbevolen wordt het bezoek te combine-

ren met de audiotour 'Aufrecht gehen'. Download de gratis app: 

www.aufrechtgehen.eu. Bij het informatiepunt is een verhaal te zien 

van kindsoldaten toen, nu en dan. Iedereen kan nu zelf ook in  

opstand komen tegen deze inzet van kinderen door een rode hand op 

papier te zetten. (Rode Handen Actie). 

Locatie: Timmermansweg 35, 5813 AM Ysselsteyn. 

 

Tentoonstelling Vrouwen In Opstand 
In Venray is het thema ‘Opstand” terug te vinden in de namen van de 

straten van Antoniusveld. Twaalf vrouwen zijn in opstand gekomen  

tegen vanzelfsprekendheden die hoognodig veranderd moesten  

worden in hun persoonlijke leven en in de maatschappij. 

Deze vrouwen zijn geëerd met een straatnaam.  

In de hal van het Venrays Museum is in oktober van dinsdag t/m  

zondag van 13.30 tot 17.00 uur een tentoonstelling te zien over deze  

opstandige vrouwen. Toegang gratis. 

Locatie: Mgr. Goumansplein 1, 5801 CZ Venray. 

 


