JAARVERSLAG 2019
Werkgroep Historie Leunen
De Werkgroep Historie Leunen (WHL) is opgericht in 2006 en is een
onderdeel van de Stichting dorpsraad Leunen.De financiële huishouding
van de werkgroep is ondergebracht bij de dorpsraad en deze is op orde.
Het doel van de werkgroep is om zoveel mogelijk documentatie en geluid- en beeldmateriaal over de
historie van Leunen te verzamelen. Het verzamelde materiaal wordt gedigitaliseerd en beschreven.
Een selectie hieruit wordt op de website RooyNet geplaatst.
De Werkgroep is aangesloten bij het Historisch Platform Venray (HPV). Bij dit platform waren ultimo
2019 in totaal 48 organisaties aangesloten.
Werkgroepleden
Ultimo 2019 bestond de werkgroep uit de volgende 10 vrijwilligers:
Carel Jeuken (wnd. voorzitter)
Piet Smits (secretaris)
Wiel Broers (werkgroeplid, vrijwilliger Erfgoedhuis Venray)
Rick Cremers (werkgroeplid)
Will Cremers (werkgroeplid)
Harrie Janssen (werkgroeplid)
Mien Martens-Litjens (werkgroeplid)
Truus van Osch-Vogelsangs (werkgroeplid)
Annie Reintjes-Jenniskens (werkgroeplid)
Toon Weijs (werkgroeplid)
Gerrit Reintjes (contactpersoon namens dorpsraad)
Aktiviteiten









De vrijwilligers van het HPV zijn ook in 2019 druk doende geweest met het scannen van de
165 fotoalbums van Leo Reintjes. In het digilab zijn inmiddels zo’n 25 albums gedigitaliseerd.
Door de WHL werd medewerking verleend aan de film “Dit is Venray”.
Ook de WHL is en blijft bij de tijd en daarom werd er een ‘Whatsapp’ groep aangemaakt.
Opschonen, digitaliseren en publiceren op Rooynet van het dorpsblad de Ruuper. Inmiddels
tot en met jaargang 2005 raadpleegbaar.
De WHL vierde in 2019 haar 12,5 jarig jubileum. Middels een publicatie in de LVH-Courant
werd hieraan aandacht besteed.
Er werden nog zo’n 10.000 dia’s en 10.000 negatieven ontvangen uit de collectie van Leo
Reintjes.
De WHL zal een bijdrage gaan leveren aan de reünie in het kader van het eeuwfeest van de
harmonie Leunen-Veulen-Heide in 2020.
Er werden nieuwe foto’s gemaakt van de werkgroepleden en geplaatst op de website.










In oktober 2019 was het 75 jaar geleden dat het grootste gedeelte van Leunen werd bevrijd
van de Duitse overheersing. Door de dorpsraad werd de werkgroep “Leunen viert 75 jaar
vrijheid” geformeerd om aan deze gebeurtenis de nodige aandacht te schenken. Ook de WHL
maakte deel uit van deze werkgroep. Op 6 oktober vond er in de kerk een presentatie plaats
van een drietal oorlogsverhalen afgewisseld met muziek. Daarna werd er in MFC de Baank
een presentatie van de oorlogsgeschiedenis verzorgd door de WHL. Bij deze gelegenheid
werd een boekje uitgebracht met 17 oorlogsverhalen uit Leunen, waarvan inmiddels zo’n 150
exemplaren zijn afgenomen.
Zoals gebruikelijk werd er door de werkgroep wederom de jaarlijkse kalender uitgebracht.
Door de werkgroepleden werden zo’n 470 exemplaren aan de man gebracht. Dit betekent
dat meer dan de helft van de Leunse gezinnen een of meerdere exemplaren kocht en
daardoor de werkgroep steunt en een warm hart toedraagt.
In 2019 werden 4 algemene ledenvergaderingen van het Historisch Platform Venray
gehouden welke telkens bezocht werden door 2 afgevaardigden van onze werkgroep.
De werkgroep vergadert maandelijks over de lopende- en nieuwe zaken.
Elke 2 weken, behoudens de vakantieperiode, werd er in De Baank een inloopmiddag
gehouden waar bezoekers zich bezig hielden met bekijken en beschrijven van oude foto’s.
Elke 2 weken, behoudens de vakantieperiode, waren de werkgroepleden doende met het
archivering van historische informatie.

Projecten
Binnen de werkgroep zijn een aantal werkzaamheden met een langere doorlooptijd weggezet bij de
werkgroepleden. Het betreft de volgende projecten:





Historisch bestand woningen/bewoners
Opschonen en digitaliseren van weekblad Ruuper
Knipselkrant
Vastleggen huidig bestand graven/kruisen van het kerkhof (in voorbereiding)

RooyNet
RooyNet is het digitaal historisch archief van de gemeente Venray. Inmiddels telt dit archief 44
deelnemers waarvan de Werkgroep Historie Leunen een belangrijke leverancier is. Van de ruim
28.000 geplaatste foto’s zijn er 3.500 afkomstig van onze werkgroep.
Wat gaan we in 2020 doen







We gaan volop in de slag om de gedigitaliseerde foto’s uit de 165 albums van Leo Reintjes te
selecteren, ordenen en beschrijven.
Ná toestemming van het kerkbestuur gaan we de graven en kruisen op het kerkhof in Leunen
op foto vastleggen.
Op zondag 5 mei zal de werkgroep haar medewerking verlenen aan de viering van 75 jaar
bevrijding in Leunen.
Publiceren van de collectie oorlogsverhalen over Leunen.
We gaan onze medewerking verlenen aan de reünie in kader van eeuwfeest harmonie.
Voor het overige zullen de reguliere activiteiten hun voortgang vinden.

