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Inleiding voor iedereen geïnteresseerd in het erfgoed van Leunen
De werkgroep Leunen Historie (WHL) is onderdeel van de Dorpsraad Leunen en
bestaat inmiddels 11 jaar. Tijdens het jaar 2017 is door de huidige leden veel nieuw
materiaal in ontvangst genomen en voor zover mogelijk gedigitaliseerd en
gepubliceerd op RooyNet. De doelstelling van WHL is om het verkregen materiaal te
beschrijven en van informatie te voorzien zodat iedere bezoeker zo duidelijk mogelijk
wordt geïnformeerd.
Wij zijn een groep van enthousiaste mensen uit Leunen die al enige jaren bezig is om
de historie van Leunen in beeld te brengen. Graag stellen we onze werkgroep aan u
voor in de samenstelling per 31 december 2017:
Wnd. voorzitter: Carel Jeuken
Secretariaat: Annie Reintjes-Jenniskens
Wiel Broers Lid
Piet Smits Lid
Will Cremers Lid
Harry Janssen Lid
Truus van Osch Vogelsangs Lid
Mien Martens Litjens Lid
Toon Weijs Lid
Gerrit Reintjes vertegenwoordiger Dorpsraad Leunen
De werkgroep is lid van het Historisch Platform Venray (HPV). Twee leden nemen
deel aan de vergaderingen van het HPV. De WHL is één van de 42 deelnemers van
de website van RooyNet en heeft inmiddels ruim 3000 foto’s gepubliceerd.
Op RooyNet vindt u cultuur-historische foto's, films, geluiden en documenten. Deze
zijn door de Venrayse deelnemende organisaties verzameld, gedigitaliseerd en via
RooyNet toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. Het gemeentelijk
genealogisch archief en het digitale archief vanaf 1880 van het Venrays weekblad
Peel en Maas zijn, op enkele jaargangen na, op RooyNet te vinden. Via het menuitem “Zoeken” kunt u in verschillende databases op RooyNet zoeken. Daarnaast kunt
u via de deelnemerspagina's in de collectie van onze werkgroep zoeken.

Indeling Collectie op alfabetische volgorde:
Algemeen
Kunst
Bidprentjes
Monumenten
Boerderijen
Onderwijs
Bruiloften
Oorlog
Carnaval
Verenigingen
Dorpsgezichten
Woningen
Families
Zuivelfabriek
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Kerk

Financiële huishouding van WHL
De leden van de werkgroep moeten zelf zorgdragen voor een gezonde financiële
huishouding. De verkoop van de jaarlijkse kalender is de enige bron van inkomsten.
In 2017 hebben de leden van de werkgroep zich hiervoor wederom ingezet en is het
weer gelukt om huis aan huis 450 kalenders te verkopen voor € 5 per stuk.
Onkosten zoals gebruik/huur vergaderruimte en contributie van internet, kantoor
artikelen, inloopmiddagen in MFC de Baank en bijeenkomsten van de werkgroep
bedragen rond € 800 per jaar. Ondanks de hogere kosten van het drukken van de
kalenders, kunnen we 2017 afsluiten met een positief saldo en een gezonde balans.
Alle financiële inkomsten en uitgaven worden geregistreerd door de dorpsraad
Leunen. WHL heeft geen eigen bankrekening.

Activiteiten over het jaar









Presentaties over historie Leunen op verzoek van verenigingen en instanties.
Bijdragen boek Venray tussen Peel en Maas
Bijdragen J van der Hulst oprichter Scouting Leunen woonachtig in Nieuw
Zeeland over verkenners Leunen rond 1951 is nog in bewerking!
Archiveren krantenknipsels per jaar van en over gebeurtenissen in Leunen.
Beoordelen en indien mogelijk ingaan op persoonlijke verzoeken over
presentaties.
Film over opening oorlogsmonument op het Schoor naar medewerkers welke
hebben mee gewerkt om dit monument te realiseren.
Bidprentjes verzamelen scannen en plaatsen op Rooynet.
Verzamelen historische informatie over en uit Leunen en het beoordelen
hiervan met en door de werkgroep en het daarna digitaliseren en publiceren.
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Bestuurlijk
-

Overdracht secretariaat van Annie Reintjes naar Piet Smits per 1 januari 2018

-

Maandelijkse vergadering/bijeenkomst werkgroep

-

Op continu basis beschrijven en omschrijven foto’s, documenten en filmbeelden met hulp van personen organisaties en inroepen individuele
specialisten

-

Onderzoek en opzetten stamboom per familie

-

Continu vrijwilligers benaderen welke actief deelnemen in de werkgroep om zo
naar de toekomst het historisch erfgoed te kunnen bewaken

-

De site van de WHL op RooyNet werd afgelopen jaar gemiddeld 106 maal per
dag bezocht

-

De WHL is één van de grootste publicisten op Rooynet

Archiveren en beschrijven erfgoed
Inloopmiddagen:
Met regelmaat is de werkgroep in MFC 'De Baank' in Leunen te vinden. De
inloopmiddagen zijn elke 2 weken op dinsdag. De precieze data zijn in LVH-courant
te lezen. We verwelkomen u graag met koffie of thee van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Tijdens deze middagen lenen we graag uw oude foto's, films, documenten of
bidprentjes. Na digitalisering krijgt u ze weer terug. Ook maken we van de
gelegenheid gebruik om informatie over foto's met u te bespreken. Mocht u enkel
voor een praatje komen, ook dan bent u van harte welkom.
Ook U kunt ons helpen!
Ontbrekende informatie:
In de LVH-Courant plaatsen we tweewekelijks een foto, waarvan informatie
ontbreekt. Het zou fijn zijn als u ons kunt informeren over deze foto's. Nadat deze
informatie compleet is wordt de desbetreffende foto gepubliceerd op RooyNet.
Mocht u nog in bezit zijn van Leunense informatie, neem dan contact met ons op.
De werkgroep Historie Leunen is bereikbaar via de volgende mogelijkheden:
Per post: Werkgroep Historie Leunen Wethouder Reintjesstraat 3
5809 AX LEUNEN
Per telefoon:0478 – 586941
Per e-mail:info@werkgroep-historie-leunen.nl
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Vooruitblik komende jaar(en) en aandachtsgebieden
Carnaval
Er is een grote collectie foto’s ontvangen van en over Carnaval in Leunen en wij
willen deze gaarne zo volledig mogelijk beschrijven.

De Peas
Wij gaan proberen, om gezamenlijk met enkele mensen/vrijwilligers uit Leunen, een
beschrijving over "de Peas" van vroeger naar heden op te stellen.

Films en beelden op VHS bestanden te digitaliseren
Er zijn bij enkele personen en families uit Leunen filmbeelden uit oude/vroegere
tijden op VHS en of 6mm film. Deze willen wij gaarne in ontvangst nemen en waar
mogelijk digitaliseren. Enkele reeds in bezit ons zijnde filmbeelden uit midden vorige
eeuw zijn reeds bewerkt en van commentaar voorzien. Tevens verzoek aan iedereen
om filmbeelden, foto’s en/of negatieven met ons te delen en vooral niet weg te
gooien. Vooral een combinatie van foto’s kunnen historisch veel informatie
opleveren.

Tot slot
Ons streven als Werkgroep Historie Leunen is dat alle publicaties over de historie van
Leunen zorgvuldig zijn opgesteld en voorzien zijn van de juiste beschrijvingen. Wij
kunnen echter helaas niet uitsluiten dat er soms een vergissing wordt gemaakt. Wij
ervaren het als heel prettig als bij een vergissing er een melding wordt gemaakt
vanuit de lezer(s). De voorgestelde aanpassing zal na verificatie zo snel mogelijk
worden doorgevoerd. Dank aan alle mensen welke actief met ons samenwerken om
het culturele erfgoed van Leunen voor de toekomst veilig te stellen.
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