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De eerste Nieuwsbrief van RooyNet is nu een feit. In deze moeilijke 
periode van de Covid-pandemie, is het zeker wel eens plezierig om 
iets positiefs te horen of te lezen. 
 
De vrijwilligers van RooyNet hebben in de corona-tijd niet stil gezeten 
en hebben sinds het uitbreken van deze pandemie heel veel nieuwe 
afbeeldingen en documenten op de website gezet. Als je dan in lock-
down bent, kun je thuis vanuit je stoel gezellig naar oude foto's, docu-
menten, films en geluidsopnames kijken en luisteren. Dat is ook wel 
uit de bezoekersaantallen af te lezen. Alleen de belangrijkste uploads 
zullen in deze Nieuwsbrief aan de orde komen. Alle anderen zijn na-
tuurlijk op de website te bekijken. 
 
Deze Nieuwsbrief wordt gemaakt door vrijwilligers en is een taak van 
de RedactieRaad RooyNet. We willen u op deze manier informeren 
wat er zoal op de website gebeurt en de betrokkenheid met RooyNet 
warm houden. RooyNet is immers het resultaat van prettige samen-
werking. 
 
Aanlevering kopij 
Iedereen kan kopij aanleveren. Het is echter aan de redactie van deze 
Nieuwsbrief of en hoe deze wordt geplaatst. De kopij kan via e-mail 
aangeleverd worden. Het e-mailadres is info@rooynet.nl onder ver-
melding van Nieuwsbrief. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om u 
aan- of af te melden voor het ontvangen van deze Nieuwsbrief. 
 
Wij wensen jullie veel lees- en kijkplezier met deze nieuwe editie van 
de Nieuwsbrief van RooyNet. Tevens willen we van de gelegenheid 
gebruik maken u alvast een fijne jaarwisseling en alle goed voor 2022 
te wensen. 
 
RooyNet is van en voor het Venrayse erfgoed. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Redactie Nieuwsbrief  

V O O R W O O R D 

Nieuwsbrief RooyNet 
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Bezoekersaantallen 2020 
 
Aantallen bezoekers van de website op de laatste dag van het jaar vergeleken met twee voorgaande  
jaren: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2020 bezochten 89,3 % nieuwe bezoekers onze kranten. Voor de beeldbank lag dat aantal op 82,4 %. 
Dit kan voor een deel te verklaren zijn door de komst van GlasWeb Venray. Hierdoor hebben veel gebrui-
kers een nieuw IP-adres gekregen, waardoor ze als nieuwe bezoeker van de website worden geregi-
streerd.  
 

Berg en Dal 
Op 6 april 2020 ging de website van Berg en Dal live. Deze heeft dezelfde applicatie als RooyNet en is 
daardoor op dezelfde wijze te doorzoeken. Erfgoednet Berg en Dal is een initiatief van de samenwerken-
de organisaties op het gebied van cultureel erfgoed, geschiedenis, archeologie, monumenten en heem-
kunde. Dit initiatief wordt ondersteund door de gemeente Berg en Dal die in 2015 ontstaan is door het 
samenvoegen van de voormalige gemeenten Groesbeek, Millingen en Ubbergen. Op deze website vindt u 
de verzamelde archieven van de deelnemende organisaties. Dit archief is in opbouw en zal steeds wor-
den aangevuld en bijgewerkt. De website is te bereiken via: https://erfgoednetbergendal.nl/ 
RooyNet maakt deel uit van het Nettenoverleg. Tijdens dit overleg spreken we met andere gebruikers van 
Memorix Maior en leren we van elkaar. 
 
 
 

 2018 2019 2020 

Aantal bezoekers 26.325 32.902 47.289 

Aantal nieuwe bezoekers  79 % 97,8 % 82,4 % 

Aantal sessies 64.415 78.102 93.346 

Aantal pagina's bezocht 1.341.440 1.636.778 1.646.961 

Aantal bezoekers Peel en Maas 33.021 31.445 35.279 

Aantal nieuwe bezoekers Peel en Maas  88,7 % 90 % 89,3 % 

Aantal sessies Peel en Maas 42.370 41.250 46.376 

Aantal pagina's bezocht Peel en Maas 240.207 282.255 313.899 

https://erfgoednetbergendal.nl/
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RooyNet onder Gemeentearchief 

Op 6 mei 2020 gingen Jan Strijbos, Jac Haegens  
en May Volleberg naar de wethouders Thielen  
en Loonen om de positionering van RooyNet  
helder te krijgen. RooyNet komt voorlopig onder het gemeentearchief. Met de archivaris Paul van  
Meegeren was al een jarenlange goede samenwerking. Daarom werd deze beslissing warm ontvangen. 
Daarmee kwam een einde aan de werkonderbreking van de RedactieRaad RooyNet en van de webmas-
ter. Iedereen ging weer met goede moed aan de slag. Het is nu afwachten hoe de door de gemeente Ven-
ray aangestelde Kwartiermakers de positionering van RooyNet zien. 
 
 

Stolpersteine Oirlo 

Bij de deelnemer Stichting Ald Oeldere is een menu-item toegevoegd. Deze pagina geeft informatie over 
de in 2019 geplaatste Stolpersteine ook wel struikelstenen genoemd. Op 8 oktober 2019 werden de eer-
ste Stolpersteine in de gemeente Venray gelegd: vijf in Oirlo, drie in Klein Oirlo (Castenray) en twee in 
Venray. De steentjes zijn gelegd voor de huizen waar joodse slachtoffers, waaronder kinderen, onderge-
doken waren en zijn gedeporteerd naar de concentratiekampen waar ze vermoord werden. De Stol-
persteine zijn gelegd door de 71-jarige Duitse beeldend kunstenaar Gunter Demnig, die over heel Europa 
duizenden van deze stenen heeft gelegd voor de slachtoffers van het naziregime.  
Op deze webpagina wordt per adres uitgelegd waarom er een steen werd gelegd. Door op het steentje te 
klikken, wordt er vergrootte afbeelding getoond. ► Klik hier ◄ om de pagina te bezoeken. 
 

https://rooynet.nl/aldoeldere/stolpersteine
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Overleden te Castenray 
 
Sinds 22 juni 2020 heeft Stichting Heemkundig Genootschap Castenray een overlijdensarchief online ge-
zet. Dit is een alfabetische lijst met namen van mensen die in Castenray zijn geboren, hebben gewoond, 
er zijn overleden of er zijn begraven. De lijst bevat 768 namen en laat per regel zien of de stichting in be-
zit is van een foto van het graf of van het bidprentje. Deze stichting houdt zich aanbevolen voor bidprent-
jes die niet in het archief zijn opgenomen. Tevens zijn andere aanvullingen of correcties welkom. Dit over-
lijdensarchief kunt u ► hier◄ raadplegen. 

 
 
 

29.000ste foto op RooyNet 

Op 9 juli 2020 werd de 29.000ste foto op RooyNet geplaatst. De 
afbeelding is afkomstig van het digitale archief van Stichting Veulens 
Historie Herleeft en betreft Petronella van Staveren - van Son rond 
1929. Ze werd in 1894 in Hoofddorp geboren en trouwde in Maas-
hees met Martien van Staveren. Ze kwamen in 1926 op de boerderij 
De Eijkenhof in Veulen wonen. Deze boerderij was in de Tweede 
Wereldoorlog een verzamelplaats van geallieerde piloten en onder-
duikers. Menigeen vond hier een goede schuilplaats en prima ver-
pleging. Petronella werd ook wel de pilotenmoeder genoemd. 
 

 

https://rooynet.nl/images/deelnemers/cassele/overlijdensarchief_castenray.pdf
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De Ruuper online 

Jarenlang is er door vrijwilligers van de Werkgroep 
Historie Leunen en van RooyNet intensief samenge-
werkt om het dorpsblad De Ruuper ook buiten Leu-
nen bekendheid te geven.  
Weekbladen als die van de Venrayse kerkdorpen 
verschijnen vrijwel allemaal op A4 of A5 formaat. 
De eerste editie van het dorpsblad voor Leunen ver-
scheen op 12 januari 1969 en heette: "Leunen" de-
ze week. Het was een uitgave van Stichting Ge-
meenschapshuis Leunen. Het nieuwsblaadje moest 
dienen als contactblad tussen de verschillende 
Leunse verengingen en als informatieblad voor alle 
inwoners van Leunen. Het nieuwsblad werd gratis 
huis-aan-huis in bezorgd. Vaste rubrieken waren: 
kerkberichten; verenigingsnieuws; weekagenda; 
gemeenschapshuis; advertenties. Het bestuur stel-
de tevens de mogelijkheid om vraag en aanbodad-
vertenties te plaatsen tegen het tarief van ƒ 1.  
Leunse bedrijven, instellingen en ondernemingen 
werden in de gelegenheid gesteld door middel van 
een vaste advertentie de aandacht op zich te vesti-
gen. 
De dorpsraad van Leunen en Veulen besloten dat 
per 13 oktober 1972 De Ruuper ook een weekblad 
voor de inwoners van Veulen werd. In Veulen wil-
den de verengingen en organisaties hun activiteiten 
breder in de belangstelling plaatsen. Ook de kerk en 
de school konden hun informatie via het weekblad 
bij de inwoners krijgen. 
 
De eerste edities van het dorpsblad werden gesten-
cild, samengeraapt en geniet. De eerste blaadjes 
hadden een omvang van vier pagina's. 
Per 2 januari 2013 is 't Hets Krentje, na ruim 40 jaar, 
gefuseerd met De Ruuper. De naam van het nieuwe 
dorpsblad voor Leunen, Veulen en Heide werd LVH  
 

 
 
 
Courant. De eerste editie hiervan telde 24 pagina's. 
De LVH Courant is een uitgave van Stichting Dorps-
blad LVH. 
Het digitaliseren van elke pagina van het dorpsblad 
is een monnikenwerk geweest. Na het scannen wer-
den de vele tienduizenden pagina's ook nog eens 
netjes 'opgepoetst' en vervolgens werden ze omge-
zet in een pdf-bestand en als pakketjes voor upload 
klaargemaakt. Daarna werden ze op RooyNet ge-
plaatst en doorzoekbaar gemaakt.  
 
Niet alle jaargangen van De Ruuper staan op Rooy-
Net. De volgende uitgaven ontbreken helaas nog: 
"Leunen" deze week van 29-02-1969, 1e jaargang 
nummer 8; 
"Leunen" deze week van 04-09-1971, 3e jaargang 
nummer 36; 
"Leunen" deze week van 28-04-1972, 4e jaargang 
nummer 18; 
De Ruuper van 19-04-1985, 17e jaargang nummer 
17; 
De Ruuper van 29-12-1989, 21e jaargang nummer 
52. 
Van 1969 tot en met 2010 is het dorpsblad op de 
RooyNet-website, bestaande uit maar liefst 36.818 
pagina's, geheel doorzoekbaar. Door de juiste zoek-
opdracht te geven, komen alle artikelen met dat 
trefwoord te voorschijn. De zoekfunctie op RooyNet 
werkt hetzelfde als die van Google.  
De Werkgroep Historie Leunen is blij dat hiermee 

weer een hoop Leunse geschiedenis via RooyNet 

bereikbaar is en prijkt naast het Castenrays week-

blad de Schans; het Oostrums weekblad; het Yssel-

steyns Nieuwsblad en natuurlijk de Peel en Maas. 

Inmiddels is ook een begin gemaakt aan het Oirlo's 

dorpsblad 't Krèntje. 
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Copyright KLM 

 

In augustus 2020 zijn alle 150 afbeeldingen van luchtfoto's, die in 2018 verwijderd moesten worden, weer 
teruggezet. Er is overleg geweest tussen KLM en RooyNet. Dit heeft geresulteerd in goede afspraken. 
RooyNet mag de foto's allemaal kosteloos publiceren, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die KLM 
heeft bepaald. Deze afspraken zijn schriftelijke vastgelegd. De afbeeldingen zijn op RooyNet te vinden als  
Aviodrome in de zoekmachine wordt ingevoerd. Na de gemaakte afspraak zijn er nog enkele uploads toe-
gevoegd, waardoor het aantal nu op 197 luchtfoto's staat. Deze foto's kunnen niet voor andere histori-
sche doeleinden worden gebruikt. Door deze toezegging zijn veel dorpsgezichten en boerderijen binnen 
de gemeente Venray ontsloten. 

◄ Een luchtfoto van de Coöperatieve  
Zuivelfabriek "Venray" rond 1957.  

Facelift archief Castenray 

 
Op 23 november 2020 heeft het digitale archief van Stichting Heemkundig Genootschap Castenray een 
facelift ondergaan. De bestanden zijn kritisch nagekeken en de nodige verbeteringen zijn aangebracht. 
Dubbele foto's zijn verwijderd en in veel gevallen zijn jaartallen toegevoegd. De grootste veranderingen 
zitten in de rubriek families. Bijna tachtig families zijn nu op familienaam te raadplegen. Net als bij veel 
andere deelnemers is de collectie-informatie in het linker menu van de deelnemer te vinden. 
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Veulens Historie Herleeft online 

 

Maanden geleden sloegen Twan Jacobs en May  

Volleberg de handen ineen om een nieuw digitaal 

archief voor Veulen te maken. Er waren meer dan 

12.000 bestanden die in een eenvoudig terug te  

vinden systeem moesten komen. Na vele uren digi-

taliseren, sorteren en rubriceren is het eindelijk zo 

ver. Stichting Veulens Historie Herleeft heeft een 

compleet nieuw digitaal archief, waarin foto's, ge-

luidsbestanden en documenten zijn gesorteerd en 

bewaard worden voor het nageslacht. Het nieuwe 

archief bestaat maar liefst uit ruim 11.000 bestan-

den en neemt 142 GB in beslag. De indeling bestaat 

uit 17 verschillende hoofdonderdelen, zoals bedrij-

ven; boerenleven; boerderijen; bruiloften; dorpsge-

zichten; families; verenigingen en nog zo veel meer. 

"Er is een selectie gemaakt. Er staan nu bijna 1.000 

foto's; elf pdf-documenten en één geluidsbestand 

op RooyNet. De nieuwe collectie is compleet door-

zoekbaar en wereldwijd voor iedereen toeganke-

lijk", aldus May Volleberg. "Twan kent natuurlijk 

heel Veulen en bij het beschrijven speelde zijn mo-

biele telefoon een belangrijke rol. Het was bijzon-

der om mee te maken hoe iedereen in Twan's net-

werk meedeed aan dit project".  

 

 

 

 Dat wil niet zeggen dat er aan het vastleggen van 

de historie van Veulen niets meer gedaan hoeft te 

worden. Niets is minder waar. Er zijn nog tientallen 

foto's die nog beschreven moeten worden. "Zodra 

de coronaperikelen achter ons liggen, zullen we in 

samenwerking met RooyNet een middag voor de 

ouderen van Veulen organiseren. Daar krijgen de 

Veulense mensen dan uitleg hoe ze het beste op 

RooyNet kunnen zoeken. Ook wordt er een fotopre-

sentatie gehouden, om ook de laatste foto's te kun-

nen ontsluiten", sprak Gerrit Reintjes, waarnemend 

voorzitter en secretaris van de Katholieke Bond 

voor Ouderen afdeling Veulen. 

Twan Jacobs is vrijwilliger van Stichting Historie 

Herleeft en verantwoordelijk voor het digitale ar-

chief van Veulen. Hij roept de mensen op om in de 

kasten of op zolder op zoek te gaan naar erfgoed. 

Twan wil graag oude fotoalbums of documenten 

lenen om ze te digitaliseren. Hij is bereid het mate-

riaal bij de mensen thuis op te halen en weer netjes 

terug te brengen. 

De mensen die hun kostbare foto's gedigitaliseerd 

willen hebben, kunnen contact opnemen met twan-

jacobs67@gmail.com.  

 

 

 

 
◄ Stro onder de schortschuur voor de hakselindustrie  

      van de gebroeders Reintjes, ongeveer 1969. 
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Straatnamen Oostrum 

 
Stichting Historische kring Oostrum en Spraland geeft in een document uitleg over de betekenis/
herkomst van de straatnamen in Oostrum. Ze hebben hierbij gebruik gemaakt van informatie die zij kre-
gen van de eigen leden, terugvonden in ons eigen archief en/of vernamen van Oostrumse inwoners. Ook 
verzamelden zij gegevens uit het gemeentearchief van Venray en internet. Indien u op- of aanmerkingen 
en aanvullingen heeft dan nodigen zij u uit deze via het e- mailadres kenbaar te maken:                                                                                                        
historischekringoostrum@ziggo.nl 
Welke straatnamen zijn er in Oostrum? Hoe komt men aan de namen? Wat is de achtergrond en/of bete-
kenis hiervan? Klik ► hier ◄ om het document (pdf) te raadplegen. 
 
 

30.000ste foto op RooyNet 
 
Op 16 september werd de 30.000ste foto op RooyNet geplaatst. De afbeelding is afkomstig van het digi-
tale archief van Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland. De 30.000ste afbeelding is een foto van 
Mieke Verheijen-Peeters rond 1925. Maria Antonetta Peeters werd op 1 december 1849 in Thorn gebo-
ren als dochter van Willem Peeters en Wilhelmina Goossens. Ze trouwde op 1 oktober 1872 in Stratum 
met Gerard Verheijen. Hij werd geboren op 25 april 1838 in Oostrum als zoon van Gerard Verheijen en 
Elisabeth Wijnen. Het echtpaar woonde in Oostrum waar Gerard de kost verdiende als dagloner. Mieke 
runde met haar dochter Mina Sanders-Verheijen een café en hadden een weegbrug. Na het overlijden 
van Gerard op 23 augustus 1907, trok Mieke in bij haar dochter in Venray, zij overleed op 19 oktober 
1939. 

Nog geen twee maanden gelegen was RooyNet in het nieuws met de 29.000ste foto. Deze was een up-
load van Stichting Veulens Historie Herleeft. In een korte tijd zijn er 1.000 nieuwe foto's op RooyNet ge-
plaatst. Dat komt vooral, omdat de vrijwilligers in Veulen veel nieuwe aanwinsten in hun digitale archief 
hebben kunnen vastleggen. Maar ook in Oostrum zijn al vele tientallen nieuwe foto's ge-upload en ko-
men er binnenkort ook nieuwe documenten in hun collectie. 

 

 

  
◄ Mieke Verheijen-Peeters  
      rond 1925.  

mailto:historischekringoostrum@ziggo.nl
https://rooynet.nl/images/deelnemers/oostrum/straatnamen_oostrum.pdf
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Facebook 

 
RooyNet heeft sinds 2015 een eigen pagina op 
Facebook. Deze pagina is bedoeld om foto's te 
tonen die nog niet ontsloten zijn. We zijn begon-
nen met het archief van Harrie Coopmans/Jan 
van der Putten. Elke niet beschreven en enigs-
zins toonbare foto wordt geplaatst en de men-
sen mogen reageren. Elke week worden er weer 
vijf foto's bijgezet. Inmiddels staan er 1966 ge-
plaatst, waarvan er 1138 beschreven zijn via 
Facebook. Op 27 november 2020 kwam het 
1000ste vraagstuk compleet. 
Het leuke daarvan is dat de mensen vaak tikken: 
oooooh dat is mien oma, of wat leuk dat ozze 
pap op Facebook stöt. Andere familieleden zien die reactie en gaan ook kijken. Deze kettingreacties leve-
ren vaak fraaie beschrijvingen van foto's op.  
Als een foto beschreven kan worden, wordt deze in overleg met de deelnemer op RooyNet geplaatst. De 
pagina telt nu 2347 mensen die het leuk vinden en 2416 mensen die de pagina volgen. Daardoor ontstaat 
een groot bereik. 
 
 

31.000 foto's op RooyNet 

Op 18 januari werd de 31.000ste foto op RooyNet geplaatst. Deze afbeelding is afkomstig van het digitale 
archief van Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland. Deze foto is er een uit 1930 van Van de 
Voort's graanhandel met links Piet Bonants die in het bedrijf werkzaam was en zijn broer Martien die als 
chauffeur het vervoer verzorgde naar de klanten. In dit geval de boeren en pluimveehouders in Venray en 
omstreken. 
In juli van het vorige jaar kwam de 29.000ste foto. Deze was een upload van Stichting Veulens Historie 
Herleeft. In september daarop kwam RooyNet met de 30000ste foto in het nieuws. En nu zijn er weer 
1.000 nieuwe foto's op RooyNet geplaatst. Dat komt vooral, omdat de vrijwilligers voor Oostrum bezig 

zijn een nieuw digitaal archief aan te 
leggen. Binnenkort zullen zij de 
1000ste foto op RooyNet plaatsen. Enke-
le dagen geleden ging Stichting Ald Oel-
dere hen voor. Zij passeerden met een 
foto van neomist Martien Muijsers het 
magische getal van 1000. 

◄  Van de Voort's graanhandel rond 1930  
met links Piet Bonants die in het bedrijf  
werkzaam was en zijn broer Martien die  
als chauffeur het vervoer verzorgde naar 
de klanten. In dit geval de boeren en  
pluimveehouders in Venray en omstreken.  
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Zeskamp 

 
Binnen de RedactieRaad RooyNet 
werd al enige tijd gedacht om iets 
met het evenement Zeskamp en 
Spel Zonder Grenzen te doen op 
RooyNet. Dit jaar is het namelijk 
vijftig jaar geleden dat Venray aan 
dit evenement deelnam. Ad van 
Zwol begon te verzamelen en dit 
groeide al snel uit tot een behoor-
lijk archief. Webmaster May Vol-
leberg werd gevraagd hierin mee 
te denken en ze sloegen de han-
den ineen. Er ontstond een gezel-
lige samenwerking, die resulteer-
de in een archief van meer dan 
2500 bestanden. 

In 1971 werd voor het eerst ge-
sproken over de deelname van 
Venray aan het grote televisie-
spektakel Zeskamp. Onder leiding 
van Tino Zandbergen vonden de 
inschrijvingen en selectierondes 
plaats. Op 6 oktober 1971 presen-
teerde de Venrayse zeskampploeg 
zich aan het Venrayse publiek in 
de schouwburg van Venray. De 
spelersploeg bestond toen uit: 
Tino Zandbergen (coach/
manager), Wim Willems (trainer), 
Gemma Vorst (trainster), Piet 
Theuws (mecanicien), Edu Hout, 
Wim Janssen, Adrie van Stokkem, 
Martien Custers, Jos Josten, Hans 
Bosch, Lia Lucassen, Huub Jacobs, 
Luc Bertrams, Wim Loonen, Jan 
Bastiaans, Nelly Vergeldt, Geert 
van de Ven, Tonnie van Zwol 
(vanaf 16 maart 1972 Tonnie Coe-
nen-van Zwol), Dorien Hendrix, 
Tineke Pleket, Mieke Janssen, 
Truus van Dijck, Thea Jaspers, 
Tannie van de Kreeke en Piet Cox. 
Geert van de Ven en Piet Cox wer-
den vervangen door Sraar Basti-

aans en Jan Thomassen. Piet 
Theuws was de mecanicien van 
de ploeg en bouwde onder ande-
re twee prachtige racewagentjes. 

Er werd het Venrayse zeskampco-
mité onder voorzitterschap van 
Joost van Haren geformeerd en 
een zeskampsupportersclub waar 
Ben Min het aanspreekpunt was. 

De ploeg maakte een rondje door 
Nederland vergezeld van een 
twee meter hoge Pieëlhaas-
mascotte. Steden als Rotterdam, 
Groningen, Leiden en Arnhem 
maakten kennis met een sterke 
ploeg die wel raad wist met de 
glibberige zeepbanen en plens-
partijen. Zes avonden waren ge-
garandeerd voor spanning en sen-
satie op de toen nog zwart-wit 
televisie. Terwijl heel Venray voor 
de buis zat en er in de Venrayse 
straten amper een sterveling te 
zien was, haalde het team onder 
captain Wim Willems uit Yssel-
steyn alles uit de kast om Venray 
goed op de kaart te zetten. Dat is 
ze gelukt. 

Op 22 april 1972 mochten ze 
deelnemen aan de finale in de 
Ahoy-hal in Rotterdam en werd 
de zeskampploeg van Venray de 
grote triomfator. Venray werd 
met 22 punten landskampioen 
van de NCRV Zeskamp-Olympiade 
1971-1972. Ridderkerk werd 
tweede met 19,5 punt en IJssel-
stein derde met 18,5 punt. Het 
Venrayse publiek was uitzinnig en 
op 23 april vond de huldiging 
plaats. Een ongekende mensen-
massa was naar het centrum ge-
komen om een blik op te kunnen 
vangen van de huldiging en de 
Venrayse zeskampploeg. Met lan-

dauers werden de ploeg en be-
stuur onder gejuich van het pu-
bliek naar de schouwburg ge-
bracht. De Piëlhaas-mascotte ging 
vanzelfsprekend ook mee en 
kreeg een aparte landauer. 

Spel Zonder Grenzen 
Nadat de zeskampploeg op impo-
sante wijze het landskampioen-
schap veroverde, kreeg Venrays 
trots de uitnodiging om deel te 
nemen aan het Europese avon-
tuur Spel Zonder Grenzen. Deze 
spelersploeg zou bestaan uit: 
Sraar Bastiaans, Jan Bastiaans, Luc 
Bertrands, Hans Bosch, Martien 
Custers, Truus van Dijck, Dorien 
Hendrix, Edu Hout, Annie Jans-
Beken, Sraar Jans-Beken, Thea 
Jaspers, Jos Josten, Tannie van de 
Kreeke, Wim Loonen, Lia Lucas-
sen, Adrie van Stokkem, Jan Tho-
massen, Nelly Vergeldt, Gemma 
Vorst, Wim Willems, Tonnie Coe-
nen-van Zwol en niet te vergeten 
de coach Tino Zandbergen. 

Spel Zonder Grenzen was een 
groots opgezet internationaal 
spelprogramma waarin een Ne-
derlands zeskampteam het op-
nam tegen teams uit andere lan-
den. Op 1 juli 1972 ging de zes-
kampploeg van Venray naar Villa 
Manin in Passariano (Italië) om op 
5 juli 1972 deel te nemen aan het 
Spel Zonder Grenzen. Onvergete-
lijk waren de races waarin de 
deelnemers zich in carnavaleske 
kostuums op gladde hellingen 
waagden of zich door obstakels in 
waterbassins bewogen. Klimmen, 
vallen en weer opstaan, karakteri-
seerden het sportieve spel, waar-
in meedoen belangrijker was dan 
winnen. De Venrayse zeskamp-
ploeg wist wederom de eerste 
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plaats te bereiken en liet te ploegen van Engeland, 
Frankrijk, Italië, Duitsland en Zwitserland achter 
zich. Ze gingen door naar de grote Europese finale 
van het Spel Zonder Grenzen in het Zwitserse Lau-
sanne. Onder het motto ontdekkingsreizen werden 
onder de gekste omstandigheden de krachten en 
condities van de Venrayse jongens en meisjes op de 
proef gesteld. Als winnaar kwam Zwitserland uit de 
bus. Venray behaalde, samen met Italië, een twee-
de plaats. Deze prachtige prestatie werd uitbundig 
in Venray gevierd. 

Uit onderzoeken naar kijkdichtheid was gebleken, 
dat naar schatting tachtig miljoen televisiekijkers in 
Europa met grote spanning dit internationale televi-
siegebeuren volgden. 

De Venrayse zelfstandige ondernemers hadden een 
groots opgezette braderie georganiseerd. Wederom 
kwamen duizenden mensen naar het centrum van 
Venray. Voor de derde maal werd het zeskampteam 
op het raadhuis ontvangen en mocht het team een 
trofee overhandigen aan de burgemeester. Nog 
nooit werd Venray zó op de kaart gezet. 

RooyNet 
Op RooyNet staat nu een uitgebreide selectie van 
deze prachtige gebeurtenissen. Ook is er een 
webexpositie ingericht. Al bladerend door de foto’s 
waan je je weer in de tijd van toen en voel je de 
spanning weer op het scherm. Ook is het zeskamp-
lied te beluisteren, alsook de enorm enthousiaste 
stem van Barend Barendse. Om al deze bestanden 
nog meer accent te geven, zijn ook de films op 
RooyNet gezet. Zo kan iedereen overal ter wereld 
weer genieten van dit zeer spannende, maar suc-
cesvolle zeskampavontuur. 
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Oostrum Online 
 
Maanden geleden riepen Joos Linskens en Henk Janssen de hulp in van May Volleberg om een nieuw digi-
taal archief voor Oostrum te maken. Er waren meer dan 50.000 bestanden die in een eenvoudig terug te 
vinden systeem moesten komen. Na vele uren digitaliseren, sorteren en rubriceren is het eindelijk zo ver. 
Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland heeft een compleet digitaal archief, waarin foto's, ge-
luidsbestanden en documenten zijn gesorteerd en bewaard worden voor het nageslacht. Het nieuwe ar-
chief bestaat maar liefst uit ruim 15.600 mooie bestanden en neemt 106 GB in beslag. De indeling be-
staat uit 29 verschillende hoofdonderdelen, zoals bedrijfsleven; boerderijen; bruiloften; dorpsgezichten; 
families; verenigingen en nog zo veel meer. 
"Er is een selectie gemaakt. Er staan nu bijna 1203 foto's en 64 pdf op RooyNet. De nieuwe collectie is 
compleet doorzoekbaar en wereldwijd voor iedereen toegankelijk", aldus May Volleberg. "Henk Janssen 
is dan niet in Oostrum geboren, maar kent Oostrum nagenoeg op zijn duimpje. Hij bezocht menig Oos-
trums gezin om beschrijvingen van de foto's te realiseren. Niet zelden kwam hij weer met nieuwe foto's 
terug die weer aan het archief konden worden toegevoegd. Joos Linskens, secretaris/penningmeester 
van de stichting en in Oostrum geboren had de eindcontrole over de beschrijvingen. De echte puntjes op 
de i kwamen uit de Oostrumse bevolking. Zodra er weer enkele tientallen foto's waren ge-upload, kwa-
men de reacties aan de achterkant van de website van RooyNet binnen. Deze werden kritisch besproken 
en waar nodig aangepast of aangevuld. 
 
Antwoord op de vraag of het historisch archief van Oostrum nu klaar is, is NEE. Er zijn nog foto's onbe-
schreven en de Historische Kring Oostrum en Spraland heeft het idee om in Oostrum enkele middagen 
voor ouderen te organiseren om zo ook de laatste foto's te kunnen ontsluiten. Om dit te concretiseren, 
zullen de perikelen rondom COVID-19 voorbij moeten zijn. 
Joost Linskens roept de mensen op om in de kasten of op zolder op zoek te gaan naar erfgoed. Histori-
sche Kring Oostrum en Spraland wil graag oude fotoalbums of documenten lenen om ze te digitaliseren. 
Ze zijn bereid het materiaal bij de mensen thuis op te halen en weer netjes terug te brengen. De mensen 
die hun kostbare foto's gedigitaliseerd willen hebben, kunnen contact opnemen met e-mailadres:  
historischekringoostrum@ziggo.nl. 
 

 

◄ Henk Janssen (r) overhandigt 
de externe schijf met het nieu-
we digitale archief van Oostrum 
aan Joos Linkskens.  

mailto:historischekringoostrum@ziggo.nl
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32.000ste foto 
Op 3 mei werd de 32.000ste foto op RooyNet ge-
plaatst. Deze afbeelding is onderdeel van de verza-
meling Zeskamp en Spel Zonder Grenzen. 
Op 13 september 1972 werd de grote Europese fi-
nale van het Spel Zonder Grenzen in Lausanne ge-
houden. In het centrum van Venray hadden zich 
vele mensen verzameld om een glimp op te vangen 
van de ploeg die thuis kwam na het behalen van de 
gedeelde prijs in Lausanne. De ploeg werd eerst op 
het raadhuis ontvangen, waar captain Wim Willems 
voor de derde keer een trofee aan de burgemeester 
overhandigde. Daarna toonde de Zeskampploeg 
zich op het bordes om zich te tonen aan het Ven-
rayse publiek. De Venrayse Zelfstandige Onderne-
mers hadden een groots opgezette braderie georga-
niseerd. Een van de attracties was de draaimolen. 
De stemming zat er helemaal in bij de Zeskamp-
ploeg en ze draaiden graag een ronde mee. V.l.n.r.: 
Lia Lucassen en Jan Bastiaans, die een passend 
schuitje hadden gevonden. 
Hiermee kwam een einde aan het maandenlange 
Zeskampavontuur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33.000ste foto  
Op 11 oktober werd de 33.000ste foto op RooyNet 
geplaatst. De afbeelding is afkomstig van het digita-
le archief van Museum Psychiatrie Venray. De 
 
33.000ste afbeelding is een foto genomen op 29 
april 1968. Die dag had Venray maar liefst elf gede-
coreerden. Een van deze mensen was de genees-
heer-directeur van St. Anna dokter Kortmann. Hij 
werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij kreeg de versierselen opgespeld door 
burgemeester Majel Custers van Venray. Na 35 
dienstjaren nam hij in 1971 afscheid van St. Anna. 
Hij overleed op 31 januari 1979 in Venray. In dat-
zelfde jaar kreeg een deel van de Smakterweg een 
andere naam: Dr. Kortmannweg. 
 
Deze foto is afkomstig uit het digitale archief van 
Museum Psychiatrie Venray. Daar zijn de vrijwil-
ligers druk bezig hun foto's te ordenen, digitaliseren 
en in een gemakkelijk doorzoekbaar archief op te 
nemen. Hun collectie telt nu 458 foto's van St. An-
na, allen gesorteerd in de rubrieken algemeen; be-
handelingen; diensten; gebouwen; oorlog; perso-
neel. Er zullen nog twee andere onderwerpen vol-
gen: religie; terrein. Daarna zullen de bestanden 
van St. Servatius, Paschalis en Spraeland op het 
scherm gezet worden. Alles bij elkaar zal dat een 
hele klus worden, waarbij ze geholpen worden door 
de vrijwilligers van RooyNet. 
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Biografieën 

 
Tijdens de Covid-periode zijn er een aantal nieuwe biografieën geschreven, waaronder: Jan Poels veearts 
en bacterioloog uit Oostrum; Lien Derksen onderwijzeres in Castenray; Karel Achten schoenmaker en mu-
zikant uit Oirlo; Theo Peters gedeputeerde uit Oirlo; Thei Houba onderwijzer in Oostrum.  
De webexpositie voor de biografieën heeft een nieuw format gekregen en de documenten zijn nu bij de 
betreffende deelnemers ondergebracht. 
Een aantal biografieën zijn volledig herschreven en er zijn er nog enkelen die herschreven dienen te wor-
den. Deze worden ook in het weekblad Peel en Maas geplaatst. Het gaat om de biografie van Henri  
Trynes; Herman Maas; Mgr. Antoon Hanssen; Henschenius; de gebroeders Fonck. 
 
De RedactieRaad heeft een nieuwe werkwijze voor de biografieën ontwikkeld. Zodra de biografie ge-
schreven is, volgen ze de volgende stappen: 
►  De tekst gaat naar de twee correctoren om deze kritisch na te kijken en te beoordelen of alle criteria 
 in acht zijn genomen.  
►  Als de correctoren hun werk gedaan hebben en de eventuele opmerkingen vanuit de redactieraad  
 geïmplementeerd hebben, wordt het definitieve concept ter beoordeling voorgelegd aan de deelne- 
 mer op RooyNet.  
►  Deze heeft mogelijkheden om te corrigeren/aan te vullen en geeft de correctoren het fiat tot plaat- 
 sen op RooyNet. Discrepanties worden met de schrijver kortgesloten. 
►  Na overeenstemming kan de biografie als een Word-document en foto's in een hoge resolutie naar  
 de webmaster/coördinator. Deze maakt de bestanden RooyNet-proof en maakt er een pdf van.  
 Foto's worden eveneens RooyNet-proof gemaakt. 
►  De webmaster houdt een administratie bij van de biografieën. In deze administratie is af te lezen  
 wanneer en wie deze heeft geschreven, alsook onder welk uploadnummer deze op RooyNet staan.  
►  De biografie en eventuele losse foto's of andere bestanden kunnen op RooyNet worden ge-upload.  
►  De biografie wordt, met bijbehorende foto, aan de webexpositie toegevoegd.  
►  De webmaster/coördinator stuurt de nieuwe biografie in naar het weekblad Peel en Maas met het  
 verzoek deze de eerste donderdag van de maand te publiceren.  
 
 
 
 
 
 
 ◄ De biografie van burgemeester Joseph Esser is een 

      van de 74 biografieën die RooyNet rijk is.  
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Beeldbank Gemeentearchief 

33.213 afbeeldingen 3.183 bibliotheek 

1.651 documenten  190 archieven; 

532 geluidsbestanden 784.237 genealogie. 

52 filmpjes  

14 webexposities;  

44 deelnemers.  
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Wat zit er nog in het vat?  
 
De RedactieRaad heeft nog allerlei plannen op het schap liggen.  
Webexpositie vaandels: 
Er komt een provinciale digitale verzameling van de Limburgse vaandels. Daar wil RooyNet graag bij aan-
sluiten. Zodra de positie van RooyNet helder is of RooyNet een nieuw eigen bestuur heeft, kunnen hier 
vervolgstappen worden gezet. 
Webexpositie briefhoofden: 
Het project Venrayse briefhoofden is gedigitaliseerd en het uploaden is in volle gang. Er staan ruim 129 
afbeeldingen van briefhoofden op de website. Deze zijn allemaal van een beschrijving voorzien: start van 
het bedrijf of organisatie; beginjaar; eerste eigenaar; einddatum. Ook andere interessante details zullen 
vermeld worden. Het project komt nog dit jaar af en dan zal hiervan ook een webexpositie gemaakt wor-
den. Daarmee wordt niet gezegd dat er geen briefhoofden meer bij kunnen. Het tegendeel is waar. 
Fotograferen en geluidsopnames van erfgoed: 
De Redactieraad heeft twee nieuwe handleidingen geschreven om het erfgoed goed te bewaren en te 
ontsluiten. Als er duidelijkheid is over de positie van RooyNet, zullen deze officieel geïncorporeerd wor-
den in een hoofdstuk van het procesboek van RooyNet. 
Films: 
Momenteel wordt er gewerkt aan films ooit gemaakt door Eduard Messemaeckers. Eduard laat daar ou-
de beroepen zien en interviewt mensen die al lang niet meer onder ons zijn. De mensen spreken in de 
Venrayse taal en daardoor niet voor iedereen te begrijpen. Daarom worden deze films van muzikale on-
dersteuning en ondertiteling voorzien. Het is een heidens karwei, maar meer dan de moeite waard. Zodra 
deze online zijn, zal hiervan op de website en in de weekbladen melding worden gemaakt. 
Fotokijkmiddagen: 
Het is de bedoeling om na de coronaperiode binnen de gemeente Venray fotokijkmiddagen te organise-
ren. Tevens wordt een uitleg gegeven over het gebruik van RooyNet. Dit zal in samenspraak met de deel-
ners gebeuren. Inmiddels heeft KBO Veulen een middag gehouden in samenwerking met RooyNet. Het 
was een gezellige en succesvolle middag.  
 

Stand van zaken 
 
Om een idee te krijgen hoe groot de website van RooyNet in november 2021 is, volgen hier wat feiten: 
 De status van de webhosting is 763 GB. Dit is exclusief het gedeelte van het gemeentearchief, waar 

onder andere de genealogie en archieven zijn te raadplegen; 
 De totale website behelst: 
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de RedactieRaad RooyNet Venray  
Voor informatie over deze Nieuwsbrief kunt u zich wenden tot de redactie. 
 
Redactieleden: 
- Frits Coenen 
- Hans Volleberg 
- May Volleberg 
e-mail: info@rooynet.nl 
 


