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Eind 2021 werd door de RedactieRaad van RooyNet de eerste 
Nieuwsbrief uitgegeven, met daarin een overzicht wat er zoal de afge-
lopen maanden binnen RooyNet gebeurd was. Deze nieuwsbrief is 
met veel enthousiasme ontvangen. Er kwamen veel reacties binnen 
waaruit bleek dat er grote behoefte bestond om elkaar zo nu en dan 
eens 'bij te praten'. 
 
Deze reacties zijn binnen de RedactieRaad besproken en er is beslo-
ten om vier keer per jaar een nieuwsbrief uit te geven. Deelnemende 
organisaties en mensen die zich hebben aangemeld voor deze 
Nieuwsbrief, krijgen deze in hun postvak.  
 
In deze Nieuwsbrief kunt u lezen hoe u zich kunt aanmelden voor de 
Nieuwsbrief.  
 
Aanlevering kopij  
Deelnemende organisaties kunnen via e-mail 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 vermelding van Nieuws-
brief. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om u aan- of af te melden 
voor het ontvangen van deze Nieuwsbrief. 
 
Als redactie wensen we jullie veel lees- en kijkplezier met deze nieu-
we editie van de Nieuwsbrief. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Redactie Nieuwsbrief  

V O O R W O O R D 

Nieuwsbrief RooyNet 
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Limburgs ErfgoedNet online 

 
Limburg is rijk aan erfgoed en erfgoed leeft in Limburg. Limburg kent veel initiatieven, verenigingen en 
instellingen die zich allemaal vanuit een intrinsieke motivatie inzetten voor ons Limburgs erfgoed en op 
waardevolle wijze bijdragen aan onze Limburgse identiteit.  
Het Limburgs ErfgoedNet stelt kleine en vrijwillige erfgoedorganisaties in staat om hun digitale collecties 
houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken. Een kopgroep van Limburgse erfgoedinstellingen - van Mo-
lenstichting tot Missiemuseum - ging in de eerste helft van 2021 van start en presenteert tijdens de 
Maand van het Digitaal Erfgoed de eerste resultaten online. 
Het Limburgs ErfgoedNet is een initiatief van het Huis voor de Kunsten Limburg en wordt per 1 januari 
ondergebracht bij de Coöperatie Erfgoed Limburg. In samenwerking met May Volleberg van RooyNet 
werden de eisenpakketten samengesteld. Het Limburgs ErfgoedNet koos ook voor de software Erf-
goedNet 3.0 van Picturae, echter is dit een afgeslankte module. 
De nieuwe website Limburgs ErfgoedNetHet biedt ondersteuning aan aangesloten kleine musea en 
(vrijwilligers)organisaties die het vaak ontbreekt aan de benodigde middelen, faciliteiten en kennis voor 
toekomstbestendig beheer van hun digitale collecties. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk inwoners 
en (digitale)bezoekers van Limburg de rijkheid aan Limburgs erfgoed te laten beleven. 
Benieuwd naar de resultaten of wilt u meer weten over deelname? Op 19 november 2021 ging de 
website online: https://limburgserfgoednet.nl/ 
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Webexpositie 'Briefhoofden' 
 
In vroeger tijden werd informatie verstrekt door het vertellen van verhalen, liedjes te zingen of door het 
op te schrijven. Er werd voor privé en zakelijk gebruik meestal gewoon blanco briefpapier gebruikt. Later 
werd dit verfraaid met een briefhoofd. In het briefhoofd werd de naam, en meestal de functie, het adres 
van de afzender en de datum gebruikt. Ook werd er regelmatig een afbeelding geplaatst ter illustratie van 
de onderneming. Naast brieven werden ook nota's voorzien van een briefhoofd met soms een beeldmerk 
van het bedrijf.  
Foto's en ansichtkaarten vertellen veel over de omgeving, maar ook bedrijfscorrespondentie en 
briefhoofden zijn een deel van het geheugen. Ook in Venray hadden bedrijven en winkels vaak bon- of 
briefpapier. Het briefhoofd gaf niet alleen informatie over de onderneming, het was vaak het visite-
kaartje van het bedrijf.  
De vrijwilligers van RooyNet hebben vele briefhoofden gedigitaliseerd en beschreven. Deze zijn nu op 
RooyNet te zien onder de knop 'Webexposities'. Van de bedrijven is beschreven wanneer ze gestart zijn, 
wie de eigenaar is, waar ze gevestigd waren, wat hun handel was en wanneer ze voor het laatst handel 
dreven.  
"Het geeft precies weer hoe lijntjes gelopen hebben in het Venrayse", zegt May Volleberg. "Het is een 
kleurrijke webexpositie waarin zoveel mogelijk bedrijven in Venray en haar kerkdorpen belicht worden. 
Van enkele wist ik het bestaan niet, noch had ik hun naam eerder gehoord".   
Met één druk op de knop zijn alle briefhoofden in een keer in beeld en voor de hele wereld toegankelijk. 

Hiermee is weer een mooi stuk stukje Venrayse historie tot bloei gekomen. 

 
▲ Dit briefhoofd werd door Antoon Poels gebruikt voor correspondentie en facturering ten behoeve van zijn lederfabriek in 
Oostrum. Het specialisme van deze fabriek was vache(runder)leder, zwart en bruin tuigleder. De fabriek was gelegen tegen-
over het NS-station, ter plekke van de huizen links van villa Josephina (Stationsweg 144 tot en met 152 te Oostrum). De leer-
fabriek werd in 1928 overgenomen door de heer Gatzs, een Oostenrijkse leerfabrikant en brandde in 1932 tot de grond toe 
af.  
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Jacques Fonck 

Er is een nieuwe biografie op RooyNet geplaatst. Deze keer wordt 
Jacques Fonck onder het vergrootglas gelegd. Jacques werd op 23 
oktober 1884 geboren. Hij trouwde op 22 juni 1908 met Ida Poels. Ze 
kregen één kind, dat slechts enkele dagen heeft geleefd. Ida overleed 
in het kinderbed op 5 juni 1909. Jacques hertrouwde met de op 21 
oktober 1889 in Weert geboren Lies Coenen. Jacques was bekend als 
motorcoureur en later, na zijn verblijf in Indië, als zakenman waar hij 
ook aan het maatschappelijke leven een belangrijke bijdrage leverde. 
Jacques overleed op 23 december 1975 in Venray.  
De biografie is geschreven door Frits Coenen. Lies Fonck-Coenen was 
een oud-tante van hem. De biografie staat op RooyNet met object-
nummer 0478-0042-039-00008 01 A. 
 
 
 
2500 volgers Facebook 

De facebookpagina van RooyNet zag in 2013 het levenslicht. Het doel was om meer naamsbekendheid 
voor RooyNet te creëren.  Tevens werden foto's op de pagina geplaatst waar geen beschrijving van was. 
Al geruime tijd worden er wekelijks nieuwe foto's op gezet. In totaal werden 2000 afbeeldingen gepost. 
Maar liefst 1144 keer leidde dit tot een oplossing en kon een groot gedeelte van deze foto's op RooyNet 
worden geplaatst. Andere foto's konden met volledige beschrijvingen worden uitgedeeld aan buurdor-
pen. 
 
Op 23 december werd op de pagina voor de 2500ste  keer het knopje  aangeklikt.   geklikt. Bij deze mensen 
verschijnen de updates van RooyNet op hun dagelijks overzicht.  
 

Inhoud website 1 januari 2022 

 
De inhoud van de website was op 1 januari goed voor 757,368 GB. Dat is bijna 30 GB meer dan het jaar 
ervoor. Deze getallen zijn exclusief het gedeelte van het gemeentearchief, waar de bibliotheek, archieven 
en personen onder vallen.  
Het hele jaar door worden bestanden vervangen die te groot zijn. Ze komen in een andere vorm terug, 
waardoor er plaats gewonnen wordt. Een voorbeeldje hiervan is: een film in avi is 674 Mb groot. Als die-
zelfde film wordt bewerkt en als mp4 wordt ge-upload, is deze nog maar 126 Mb groot.  
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Bezoekersaantallen 2021 
 
Aantallen bezoekers van de website op de laatste dag van het jaar vergeleken met twee voorgaande  
jaren: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2021 bezochten 82,4 % nieuwe bezoekers de beeldbank. Voor de kranten werd 89,7 % nieuwe bezoe-
kers geregistreerd. De weekbladen van Castenray, Leunen, Oirlo, Oostrum en Ysselsteyn hadden de vol-
gende aantallen:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Facebookpagina sloot af met 2.506 volgers. Facebook heeft helaas geen jaaroverzichten. Wel is be-
kend dat 56,3 % van de bezoekers in december 2021 uit Venray kwam. Uit Leunen kwam 3,8 %; Oostrum 
2,2 %; Horst 1,4 %; Merselo 1,3 %; Overloon 1,3 %; Wanssum 1,1 %. Gesplitst per leeftijd en sekse: 

 2019 2020 2021 

Aantal bezoekers 32.902 47.289 43.590 

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

Aantal sessies 78.102 93.346 87.490 

Aantal pagina's bezocht 1.636.778 1.646.961 1.510.542 

Aantal bezoekers Peel en Maas 31.445 35.279 32.363 

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

Aantal sessies Peel en Maas 41.250 46.376 41.836 

Aantal pagina's bezocht Peel en Maas 282.255 313.899 264.911 

 Paginaweergaven 2020 Paginaweergaven 2021 

De Schans Castenray 17.984 19.125 

De Ruuper Leunen 11.666 4.696 

Oirlo's Dorpsbad 3.832 1.660 

Oostrum's Weekblad 4.500 4.176 

Ysselsteyns Nieuwsblad 3.343 2.975 
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Collectie St. Anna online 

 
Museum Psychiatrie Venray telt 35 vrijwilligers die zich bezig houden met de geschiedenis van de psy-
chiatrie in Venray. Deze geschiedenis gaat terug tot 1905 toen de Broeders van Liefde uit Gent in België 
toestemming kregen tot het bouwen van een gesticht voor rooms-katholieke mannelijke krankzinnigen 
en zenuwlijders. Twee jaar later kregen de Zusters van Liefde toestemming tot het bouwen van een 
krankzinnigengesticht voor vrouwen.  
Na jarenlang verzamelen vonden de vrijwilligers dat de tijd was aangebroken om al hetgeen ze hadden 

verzameld te rubriceren en te digitaliseren. Elke foto en document werd kritisch bekeken en wel of niet 

geschikt gevonden voor een plaatsje in het digitale archief. Net als veel andere deelnemers, schakelden 

de vrijwilligers van Museum Psychiatrie de hulp in van May Volleberg. Ze kent alle hoeken van RooyNet 

en zij ontfermde zich de laatste maanden over het nieuwe digitale archief. Wim Janssen en Leo van de 

Rijt zorgden voor de rubricering en digitalisering. Onder leiding van Jac Haegens, de secretaris van Muse-

um Psychiatrie, werden de rubrieken geleidelijk aangevuld. Het beschrijven van de vele foto's nam veel 

tijd in beslag. Het achterhalen van namen was een enorm karwei evenals de tijdsbepaling en het uitzoe-

ken op welke gebeurtenis de foto betrekking had. Er dienen heel wat stappen genomen te worden alvo-

rens een foto op RooyNet verschijnen kan. Het resultaat van dit mooie teamwork mag er dan ook zijn. De 

geschiedenis van St. Anna staat nu op RooyNet is en daarmee toegankelijk voor iedereen. De collectie is 

ingedeeld in de rubrieken: algemeen; behandelingen; diensten; gebouwen; oorlog; personeel; religie; ter-

rein; verpleging. Deze rubrieken bevatten samen: 729 foto; 38 documenten; 15 geluidsbestanden; 12 

films.  

 

Het totale archief bevat 4.014 bestanden die allen op het scherm zijn geweest. "Het was voor mij weer 

een mooie geschiedenisles. Ik heb nooit geweten wat er zich zoal op het terrein van St. Anna allemaal 

afspeelde.", aldus May Volleberg. Wim Janssen, Leo van der Rijt en Jac Haegens verheugen zich nu al op 

de volgende uitdaging: het archief van St. Servatius. 
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 Victor Fonck jr. 

Er is een nieuwe biografie op RooyNet geplaatst. Deze keer 

wordt het leven van Victor Fonck jr. beschreven. Victor, die in 

Venray ook bekend was als Ficske, werd op 7 september 1887 

in Venray geboren.  

Victor trouwde op 26 mei 1914 met Josephine Laumans. Zij 

werd geboren op 18 april 1881 in Tegelen en was de dochter 

van een vermogend steenfabrikant. Ze kregen zes kinderen. De 

liefde voor motoren hadden Victor jr.en zijn broer Jacques niet 

van een vreemde. Vader Victor sr. had ze dit met de paplepel 

ingegeven. Rond 1909 namen beide zonen deel aan de zaak van 

vader en fabriceerden zelf de Vulkaan-fietsen. Er werd een 

pand in de Hofstraat aangekocht, tegenover het pand van vader 

Victor Fonck sr.(later verkocht aan Coenen-Houtackers). De 

broers gingen met een conflict uiteen en ieder ging zijn eigen 

weg. Jacques trof voorbereidingen om naar Indonesië te verhui-

zen en Victor jr. begon een elektrisch installatiebedrijf en was 

daarmee een van de eerste in Venray. Dit bedrijf werd later 

door zoon Jac en zijn echtgenote Toos Verheugen overgeno-

men. Victor jr. overleed op 5 februari 1968 in Venray. De bio-

grafie is geschreven door Frits Coenen en staat op RooyNet met 

 objectnummer 0478-0042-039-00042 01 A. 

In memoriam Piet Marcellis 
 

De heer P.G.H. (Piet) Marcellis was sinds de oprichting van de 
Stichting De Oude Schoenendoos in 1982 bestuurslid en sinds 1985 
was hij voorzitter. De stichting heeft als doelstelling het voor een 
breed publiek openbaar en toegankelijk maken van het cultureel-
historisch erfgoed voornamelijk betreffende de dorpen gelegen 
binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Vierlings-
beek. Met grote inzet leverde Piet daar een belangrijke bijdrage 
aan. Daarnaast vertegenwoordigde hij deze stichting in breder ver-
band zoals bij het Historisch Platform Venray, Brabants Heem en 
Erfgoed Brabant. Ook was hij betrokken bij de totstandkoming van 
historische uitgaven zoals de boeken 'Grenzen Verlegd' en 
'Overloon 100 jaar verenigd' en de film 'Sporen naar het Verleden'. 
Piet werd in 2019 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Stichting De Oude Schoenendoos is sinds 2007 een van de deelne-
mers op RooyNet. Zij ontfermen zich over de collectie van het Ven-
rays kerkdorp Smakt. Voor Piet ziek werd, was hij gemotiveerd om 
de gedigitaliseerde foto's op RooyNet te ontsluiten. Helaas zal hij 
dat karwei niet afmaken. Piet overleed op 20 januari 2022. Hij was 
79 jaar. We wensen zijn echtgenote Ans en familie heel veel  
sterkte met dit gemis.  
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Nòw kiēke nor âld Venroj op RooyNet 
 
In 1982 heeft Eduard Messemaeckers een aantal films gemaakt met beelden van bekende Venrayse per-

sonen, verenigingen en gebeurtenissen. Een van die films kreeg als titel Nòw kiēke nor âld Venroj, en be-

staat uit acht delen. Deze acht films zijn gedigitaliseerd en door Ad van Zwol, lid van de RedactieRaad 

RooyNet, bewerkt. Het gesproken Venrayse woord is volledig ondertiteld. Sinds 24 januari staan ze op 

RooyNet. 

In deel één zien we het eerste literair café Venray in 1980 met de uitreiking van het eerste exemplaar van 

Venray Van Vroeger aan Hub Schols. 

Deel twee is een bijdrage van 25 jaar Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Venray op 17 november 

1980. Dit jubileum werd gevierd in café zaal In den Engel te Venray. 

In deel drie krijgt Piet Clephas de Âld Venrodsen Ieërepries 1980 van Veldeke Venray met een tentoon-

stelling in het Gemeentehuis. De uitreiking vond plaats op 24 januari 1980 in hotel De Burggraaf bij gele-

genheid van het verwelkomen van het 100ste lid van Veldeke Venray. 

In deel vier zien we Giel Kusters in zijn atelier. Giel ontving de Âld Venrodsen Ieërepries in 1977. Hij 

schetste jarenlang vele oude en nieuwe gebouwen en vergezichten in Venray Speciaal zijn tekeningen 

van het oude Veltum hebben, naast hun artistieke waarde, ook historische waarde gekregen. 

Voor deel vijf is Eduard Messemaeckers naar Amsterdam afgereisd, sinds 1950 de woonplaats van Johan 

Jeuken. Deze oud-Venrayer was een verwoed zondagsschilder, die veel uit zijn Venrayse jeugd op ver-

dienstelijke wijze op het linnen doek schilderde.  

In deel zes zien we unieke beelden van de Venrayse kermis van de beginperiode van de zwart-wit film. Zo 

is er een opname van 1922 van Riozzi met veel Venrayse mensen die uit de St. Petrus' Bandenkerk ko-

men. Ook de kermis van latere datum komt aan bod. 

Het zevende deel vertelt niet het verhaal van Henschenius, maar veel meer hetgeen de mensen hem aan-

doen, zoals 's maandag met de markt en vrijdags met de viskraam. Maar ook de baldadige jeugd die de 

beeltenis van Henschenius beklimmen en voorzien van voorwerpen. 

Tot slot laat deel acht unieke beelden van de carnaval 1952 en 1954 zien. In deze film komen Prins, hof-

dames, Raad van XI. Een traditionele voetbalwedstrijd van toen, de optocht en het feest vanaf het bordes 

van het toenmalige gemeentehuis in beeld. 

Op deze manier is er weer een mooi stuk 

van onze geschiedenis vastgelegd en 

voor iedereen toegankelijk gemaakt. De 

films zijn bereikbaar door "Nòw kiēke 

nor âld Venroj" in het zoekvenster in te 

voeren. 

 
 

◄ Fragment uit een van de delen van de filmserie  

      Nòw kiēke nor âld Venroj. 
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Biografie Godefridus Henschenius 
 
Op 24 januari werd weer een nieuwe biografie online gezet. Deze keer stond Godefridus Henschenius in 
de spotlights. Godefridus werd op 21 januari 1601 in Venray geboren. De ouders van Gaert waren Han-
ricus (Hendrik) Henskens en Beelen (Bella) Pouwels die zich later Sibilla Pauli zou gaan noemen. Het gezin 
was welgesteld, dreef een lakenhandel en was gevestigd in de Grotestraat. Op die locatie staat anno 2022 
het pand van modezaak Nooijen. Voor de rechter etalage is een plaquette van Henschenius te zien. Go-
defridus was het zesde kind in het gezin. Zolang hij thuis woonde hij door het leven ging als Gaert Hens-
kens. Vanaf zijn religieuze leven vertaalde hij zijn naam naar het Latijns. Na het lager onderwijs volgde hij 
het onderwijs op een door de Jezuïeten opgezet college de Sociëteit van Jezus in Den Bosch. Op 22 okto-
ber 1619 aan zijn noviciaat in Mechelen (B). Hierna volgde hij twee jaar de studie  filosofie in Leuven (B). 
Zijn levenswerk bestond daarna vooral uit het herschrijven van Acta Sanctorum. Dat waren boeken waar-
in de heiligenlevens beschreven waren. Deze manuscripten werden regelmatig aangepast, maar zodanig 
dat ze verder van de werkelijkheid af kwamen te staan, ze werden smeuïger. Godefridus Henschenius 
overleed op 14 september 1681. 
In 1881 werd voor het eerst het standbeeld van Henschenius genoemd, geplaatst op het (op moderne 
manier geschreven) Henseniusplein. In 1957 wordt een nieuw beeld, vervaardigd door beeldhouwer Rob 
Stultiens geplaatst, omdat het oude door oorlogsschade was vernietigd. Het was Henschenius, zittend 
gepositioneerd. In 2010 werd, op initiatief van de stichting V.A.A.T. '69., een nieuw standbeeld onthuld, 
gelijkend op het eerste standbeeld waar Henschenius stond. 
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Schansberichten 
 

Jan Strijbos, voorzitter van Stichting Heemkundig Genootschap 
Castenray, legt met liefde en plezier de historie van Castenray 
vast en draagt deze uit. Dit doet hij op verschillende manieren. 
Het archief van Castenray is prominent aanwezig op de websi-
te RooyNet. "De Heem", zoals ze dat in Castenray zeggen, telt 
op RooyNet bijna 9.000 foto's, ruim 600 documenten, 24 ge-
luidsbestanden en 9 films. 
Jan geeft voorlichtingen en schrijft artikelen. Deze duizendpoot 
zit niet stil en had jaren zitting in de redactie van Venrays Ver-
leden en zat in de redactie van Venray tussen Peel en Maas. We 
zouden hem tekort doen als we ook niet alle boeken zouden 
noemen die hij voor zijn eigen Heem heeft geschreven. Al van-
af 2001 vloeien de historische woorden uit zijn pen, want ook 
in het Castenrayse Dorpsblad De Schans verschenen zijn publicaties. Tot 2010 staan alle krantjes van Cas-
tenray op RooyNet en zijn die berichten van Jan Strijbos op RooyNet doorzoekbaar van 2001 tot en met 
2010. 
 
Wekelijks verschijnen nog steeds artikelen in De Schans met een oude foto met uitgebreide beschrijving. 
Deze beschrijving met foto zijn nu als een document op RooyNet geplaatst. Daarmee zijn ook deze tek-
sten doorzoekbaar en kan iedereen de achtergronden van de foto's raadplegen. 
Klik ► Oude foto De Schans vanaf 2011 ◄ als je door de documenten wilt snuffelen. 
 
 

Frits Coenen stelt zich voor 

 
Mijn naam is Frits Coenen. Ik ben in 1951 in Venray geboren als de 
tweede zoon van Jacques Coenen en Jo Coenen-Verheugen, de 
vroegere eigenaren van Magazijn de Zon uit de Grotestraat (nu Ber-
den). In 1972 trouwde ik met Tonnie van Zwol en rond 1974 ver-
trokken we uit Venray. Eerst woonden we in Elsoo, daarna verhuis-
den we naar de vestingstad Hulst op Zeeuws-Vlaanderen. Sinds 
2016 zijn we weer terug in Venray en wonen we in het Gemmadal. 
Dit bevalt ons prima, het voelde als thuiskomen. Bij terugkomst heb 
ik een "inburgeringscursus" gevolgd bij het LGOG kring Venray e.o. 
en daarbij viel het mij op dat Venray erg veel doet om het culturele 
erfgoed. Toen mij eind vorig jaar gevraagd werd om zitting te ne-
men in de RedactieRaad van RooyNet  hoefde k niet lang na te den-

ken en na een korte kennismaking hakte ik de knoop door. Ik had veel zin om dit team te versterken. Mijn 
eerste taak was het herschrijven van enkele biografieën en ik heb dat met veel plezier gedaan. Gaande-
weg kwamen er meer vragen mijn kant op en ik moet zeggen dat ik eigenlijk alles wel leuk vind om te 
doen. Enige tijd geleden ben ik begonnen de taken van een webmaster onder de knie te krijgen, zodat 
taken verdeeld kunnen worden. Ook dit is weer erg leuk om te doen. Geleidelijk aan zal ik me meer gaan 
bekwamen en besef ik dat er veel meer te doen is binnen RooyNet dan ik aanvankelijk dacht. Het is fijn 
om te zien dat RooyNet zo vaak bezocht wordt. 

https://rooynet.nl/mediabank/?fq%5b%5d=search_s_entity_name:%22Documenten%22&q=0478-0021-022-*&mode=gallery&view=horizontal
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Nieuwsbrieven online 
 
Sinds 2021 geeft de RedactieRaad RooyNet een Nieuwsbrief uit bedoeld voor mensen die belangstelling 
hebben voor de ontwikkelingen binnen RooyNet. Deze Nieuwsbrief zal vier keer per jaar verschijnen. 
 
Iedereen kan zich hierop abonneren via e-mailadres info@rooynet.nl. Daarnaast zal de RedactieRaad met 
regelmaat het nieuwsoverzicht aanvullen met interessante aanvullingen op de website. Dit nieuwsover-
zicht kunt u ► hier aanklikken ◄. Hieraan zijn geen kosten verbonden en via hetzelfde e-mailadres kunt 
u zich ook weer afmelden voor de Nieuwsbrief. 
 
Terugkijken in eerdere Nieuwsbrieven:  
► 2021 december ◄  

 
 
 

Kruisen en kapellen Venray 
 
Het bestuur van Stichting Kruisen en Kapellen heeft besloten niet langer deelnemer te zijn van de website 
RooyNet. Ze hebben hun website opnieuw vormgegeven en zullen de geactualiseerde informatie daar 
tonen. 
 
De hyperlink van de website: https://www.kruisenenkapellenvenray.nl/ 

mailto:info@rooynet.nl?subject=Aanmelden%20Nieuwsbrief%20RooyNet
https://rooynet.nl/administrator/nieuwsoverzicht
https://rooynet.nl/images/nieuws/nieuwsbrieven/nieuwsbrief_december_2021.pdf
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Bestuurswisseling Oirlo 
 
Tijdens de bestuursvergadering van Stichting Ald Oeldere op vrijdag 7 januari heeft Hay Rongen het voor-
zitterschap van Stichting Ald Oeldere overgedragen aan Jeanne Nelissen-Classens. 
Leo Philipsen heeft de bestuursfunctie van penningmeester van Jeanne overgenomen. 
Tijdens de jaarvergadering van 18 februari werd Hay Rongen benoemd tot erelid van de stichting. 
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Wat zit er nog in het vat?  
 
 Stichting Ald Oeldere is bezig een nieuw digitaal archief op te zetten. Ook dit archief zal dezelfde 

structuur kennen als de andere deelnemers gebruiken. In dit geval zal het ook de nodige nieuwe 
uploads opleveren.  

 
 De vrijwilligers van Museum Psychiatrie zijn na het uploaden van de foto's van St. Anna niet stil blij-

ven zitten. Ze hebben het archief van St. Servatius inmiddels uitgezocht en voor een groot deel ge-
digitaliseerd. De komende maanden blijft dit een actiepunt en zal met het uploaden gestart kunnen 
worden. 

 
 Vrijwilligers van RooyNet zijn bezig met het upload klaar maken van een nieuwe serie films van 

Eduard Messemaeckers.  Deze films laten zien hoe oude beroepen werden uitgevoerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand van zaken 
 
Om een idee te krijgen hoe groot de website van RooyNet eind februari is, volgen hier wat feiten: 
 De status van de webhosting is 769 GB. Dit is exclusief het gedeelte van het gemeentearchief, waar 

onder andere de genealogie en archieven zijn te raadplegen; 
 De totale website behelst: 

Beeldbank Gemeentearchief 

33.871 afbeeldingen 3.203 bibliotheek 

2.140 documenten  190 archieven; 

532 geluidsbestanden 794.683 genealogie. 

65 filmpjes  

15 webexposities;  

43 deelnemers.  
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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 
 


