
HEEMKONDEKRING "PEELLAND"' te H E M O N D • ,_!" NcJ,l"-'"<^rn 
Opgericht 2k mei 19^8 

Secretariaat : Oostende 31A 
?Io. 5 - 1958 . -

L. S., 

vifij nodigen U uit on 'deel te nemen aan een 

Excursie naar Venray 

Op zondag 3 oktober a.s. 

Vertrek om 2 uur bij van Vilsteren op de Harkt met een 

extra bus, Kosten van deelname ƒ 2,- per persoon. We zul

len in Venray worden ontvangen en rondgeleid door de heer 

Jansen, ambtenaar te Secretarie en Secretaris van de Oud

heidkundige Tfrine; te Venray. De heer Jansen zelf doet in 

dit Convocaat enkele verdere mededelingen. 

En nu even heel serieus. 

Als we met de gewone lijnbus gaan moeten vire al tegen één 

uur vertreMten; dit is beslist te vroeg. Daarom hebben we 

een extra bus besproken met alle service va.n dien. Maar dat 

kost ons natuurlijk geld. Het bestuur is best genegen om er 

wat geld bij te leggen, maar het is prettiger als we er 

zonder onkosten afkomen. Neem daarom de moeite om ons even 

te laten vjeten, of IJ meegaat. Als het getal deelnemers 

enigszins dragelijk is, gaat de excursie door. Zo niet, dan 

krijgen zij, die zich hebben opgegeven, nader bericht. Wij 

rekenen op U. Bel dus op vóór vrijdag a.s, naar een der be

stuursleden. (Voorz. 3^15, Secr. 25^1, Hr. Niessen 2007, 

Hr. Heling ^731.) 

Het Bestuur. 
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Vergadering op 13 oktober a.s. 

U houdt toch woensdag 15 oktober a.s. vrij ? 

Dan spreekt Ben van Brabant over Volksgeneeskunst in Grootmoedei 

tijd. Convocatie volgt. 

Bezoek aan de nieuwe gashouder. 

In oktober zal de nieuwe gashouder aan de l/ateri:olenwal 

officieel in gebruik gesteld worden. De heer Ir. Flouvier, 

directeur van de gemeentebedrijven, heeft ons bestuur toege

zegd, dat hij gaarne bereid is onze leden, op ee.i zaterdagmid

dag na de officiële opening, de v;erking van de ga£ho-ü.der aan 

de hand va.n diverse tekenin'gen te verklaren. 

Sportieve leden van onze. kring zal de gelegenheid gegeven 

v;orden de gashouder te beklimmen, waarna zij een panorama over 

onze stad zullen hebben. 

" Nadere mededelingen zullen nog volgen. 
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V E N R A Y. 

De naam Venray is ontleend aan de toestand van zijn 

grondgebied, aan een rode of een uitgerooid gedeelte v?.n 

een bos of woud aan de vennen of vliezen der Peel. 

Vanaf rond 1224 tot 15^3 (verdrag van Venlo) hoorde 

Venray onder het hertogdom (v6Sr 1339 graafschap) Gelder, 

het was Spaans tot 1713, Pruisisch tot 17̂ +9, Frans tot 

1812 en tot aan het herstel van Nederland in 1813 noginaals 

Pruisisch, 

Rond 1650 werd Venray, dat tot dan toe steeds recht

streeks onder de Vorst had gestaan verkocht als heerlijl:-

heid aan de heren van Macken. 

De gemeente Venray bestaat uit de plaats Venray en 

10 kerkdorpen t.w. Oostrum , Oirlo, Castenray, Leunen, 

Veulen, Heide Ysselsteyn, Merselo, Vredepeel en Smakt. 

De bevollcing van de gemeente telt thans meer dan 

20.000 imvoners, terwijl de gemeente in oppervlakte de 

grootste is van geheel Zuid-Nederland, t.w. l4.6l6 ha. 

In de oorlog werden zware verwoestingen aangericht 

tengevolge waarvan de kom van Venray nagenoeg geheel her-

bouv/d is. 

Een bezoek aan de kerk van Venray zal U rijker maken 

en U een indruk geven van de rijke beeldenschat dezer kerk. 

Een der leden van de oudheidkundige Kring zal een uiteen

zetting geven over hetgeen aan oudheidkundige vondsten in 

de gemeente bekend is. 

Verder zal een rondleiding met bezichtiging van enicele 

markante punten van Venray plaats hebben. 


