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1

Inleiding

In het voorliggende jaarverslag wordt verslag gedaan van de activiteiten van de Stichting Venrays
Museum. In dit jaarverslag wordt op dezelfde wijze verslag gedaan als de voorgaande jaren.
Afgelopen jaar wordt gekenmerkt door:
- verdere digitalisering collectie
- intensievere samenwerking met Venrayse organisaties
- de weg om te komen tot een nieuwe huisvesting
In dit jaarverslag wordt op deze bijzondere onderwerpen nader ingegaan.
Het Venrays Museum blijft zich ontwikkelen, zoals uit voorgaande onderwerpen moge blijken. Van
een organisatie die historische voorwerpen verzamelt en met behulp van tentoonstellingen laat zien,
naar een organisatie die naast eerder genoemde het mogelijk maakt dat historisch waardevolle
Venrayse voorwerpen voor geïnteresseerden gemakkelijk toegankelijk worden: via Rooynet
(internet), via tentoonstellingen in het Venrays Museum of tentoonstellingen elders.
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen hebben, dan zijn de leden van het bestuur en de
conservator, Maria van Dorst, uiteraard graag bereid deze te beantwoorden.
Bestuur Venrays Museum
1 mei 2015
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1.1

De waarde van het Venrays Museum

Musea kennen vijf maatschappelijke waarden






collectie waarde
verbindende waarde
educatieve waarde
belevingswaarde
economische waarde

Zonder collectie geen museum. Musea zijn schatkamers van objecten en collecties zijn het geheugen
van stad, streek en land.
Musea verbinden collecties en bezoekers en bieden een ontmoetingsplek voor verleden, heden en
toekomst.
Musea hebben een educatieve functie en een leeromgeving die voor iedereen geschikt is.
In musea valt veel te beleven zoals herinneringen die boven komen en een plek om te genieten.
Musea dragen bij aan de economie, ze zijn een toeristische trekpleister en dragen bij aan de
leefbaarheid van een omgeving.
Hieronder worden de vijf maatschappelijke waarden nog wat nader toegelicht.
De collectiewaarde sluit aan op het cultuurbeleid van de gemeentelijke overheid.
Belangrijke thema’s:
Identiteit, geschiedenis, verhaal van de gemeente Venray, erfgoed, digitalisering, eigen verhaal,
geschiedenis
Het museum heeft in dit verband samenwerkingsverbanden met: de bibliotheek, het historisch
platform, het gemeentelijk archief en alle historische verenigingen in de gemeente.
Voorbeeld
Een jubilerend lokaal bedrijf/instelling bestaat 100 jaar en gaat dit op allerlei manieren vieren het
komende jaar. Vaak hebben bedrijven/instellingen nog wel enige archieven, foto’s en/of objecten uit
de beginjaren. Het museum neemt contact op en biedt samenwerking aan om een kleine
overzichtstentoonstelling te maken (in de tijdelijke tentoonstellingsruimte) met materiaal van het
bedrijf/instelling en eigen objecten uit de collectie. Het museum biedt uitgaande van de eigen
collectie context aan de geschiedenis en het verhaal van het bedrijf/instelling. Er zijn rondom de
uitvoering allerlei diensten en wederdiensten denkbaar.
Kortom er zijn allianties te bedenken met alle bedrijven en instellingen die een collectie en/of een
verhaal hebben dat op één of andere manier verbonden kan worden met de eigen collectie.
In 2013 had het Sint Nicolaasgilde een jubileum: in 1888 vond de eerste intocht van Sint Nicolaas in
Nederland in Venray plaats. Ter gelegenheid hiervan was een kleine expositie ingericht in het
Venrays Museum.
De verbindende waarde raakt het ook sociaal beleid van de gemeentelijke overheid.
Belangrijke thema’s: sociale cohesie, vrijwilligersbeleid, publiek binden, integratie/inburgering,
cultuur voor iedereen, ouderen, de buurt. Het komt samen in een museum.
Voorbeeld
Het Venrays Museum kan duurzame relaties aangaan met de gemeenschap door zijn rol als cultureel
platform voor culturele en commerciële partners in de stad en regio te vergroten. Dit kunnen we
doen door hen een podium te bieden en langdurige samenwerking aan te gaan. Hierdoor kunnen er
interessante cross-overs ontstaan tussen beeldende kunst en andere disciplines zoals muziek, dans,

6
film, theater en animatie. Daarbij maken de partners gebruik van elkaars expertise, zoals
doelgroepenkennis, maar ook van elkaars naamsbekendheid onder de eigen achterban.
Samenwerkingspartners: Vrijwilligersorganisaties, Kunstencentrum Jerusalem, lokaal bedrijfsleven,
vrouwenbonden, verzorgingstehuizen, serviceclubs.
De educatieve waarde heeft een directe relatie met het onderwijsbeleid.
Thema’s: een leven lang leren, aansluiten bij het primair en secundair onderwijs,
volwassenenonderwijs, maatschappelijke stages, inburgering.
Voorbeeld
De educatieve waarde van een museum blijft uiteraard niet beperkt tot het onderwijs. Het Venrays
Museum is een plek waar allerlei groepen leren. Toeristen leren meer over, bijvoorbeeld, de
geschiedenis van de schaapscompagnieën en over de schutterijen van Venray. Families met kinderen
meer over hun gemeente in het verleden en heden en de vaste klanten (het zogenaamde
kernpubliek) verdiepen hun kennis onder andere door middel van thematentoonstellingen, de
digitale collectie en allerlei evenementen.
Het museum werkt hierbij samen met: het primair en secundair onderwijs, HBO opleidingen, lokale
cursussen en workshops en met het Venrayse Gidsengilde: project Jong Markant.
De belevingswaarde heeft een mogelijke relatie met vrijetijdsbeleid, welzijnsbeleid en
gezondheidszorg. Thema’s: ontspanning, zingeving, theater, bijzondere evenementen, muziek. Een
greep uit de commentaren in het gastenboek:
‘Geweldig zoveel verhalen van al deze zeer ondernemende mensen. Elk met hun eigen verhaal. Zeer
mooi om dit te kunnen ervaren’.
‘Een prachtige tentoonstelling van veel krachtige en spirituele mensen die in Venray zijn komen
wonen, waar we veel van kunnen leren’.
‘We enjoyed the visit. Thanks’.
Het museum heeft op dit gebied diverse samenwerkingspartners: verzorgingstehuizen, religieuze
organisaties, VVV, bibliotheek, toeristische industrie, galeries, tijdschriften, lokale
hobbyverenigingen, lokale en regionale omroepen.
De economische waarde raakt het economisch en ruimtelijk beleid van overheden.
Thema’s: toerisme, gebiedsontwikkeling, citymarketing, leefbaarheid, cultureel ondernemerschap,
entertainmentindustrie en Venray Bloeit.
Voorbeeld
Het Venrays Museum heeft economische betekenis voor de stad en de directe omgeving. Het
museum vormt een bron van activiteiten, zorgt voor ‘reuring’ en heeft aantrekkingskracht. Er komen
daardoor dagjesmensen en toeristen op het museum af. Dat stimuleert de werkgelegenheid en zorgt
voor aantrekkingskracht van de gemeente voor bedrijven en bewoners. Daarnaast is het museum
samen met partners natuurlijk volop bezig met de voorbereidingen inzake een nieuw museum in het
zogenaamde Huys van Venray. Een goed voorbeeld van een gebouw/gebiedsontwikkeling met
citymarketingmogelijkheden en een katalysator in het verbinden van allerlei (commerciële) partijen.
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2

Collectie

2.1

Aanwinsten en collectiemutaties
Aanwinsten 2014

Ontvangst Datum
Formulier
201401
5-2-2014

201402

12-22014

201403

13-22014
26-32014

201404

201405

26-21014

201406

21-52014
17-72014

201407

201408

12-82014

201409

2-9-2014

201410

9-9-2014

201411

28-102014

Inv. Nr.
7170
7171
7172
7173
7162
7163
7164

Aanduiding object(en)

4 tekeningen van Adriaan v.d. Drift
Sint Odakapelletje
Klooster Jerusalem achterzijde
Klooster Jerusalem, gevel pensionaat
Stilleven met fles 1973, 34,7x47 cm.
Aquarel
Landschap met bocht in de Maas bij
Maashees, 49x63 cm.
Bloemstilleven met margrieten, 50x61
cm.
7159
Henri Jonuschat, mans portret 1917,
olieverf op doek
7174
Toer, ca. 1900, gemaakt in Horst,ca. 1990
restauratie door Harry Linskens
7175
Foto van Mevr. Michiels-Verstegen
7176
(ovaal)
Reparatiemateriaal voor toer
3088
Zwaan, gevelornament van Hotel De
Zwaan, Venray (Bruikleen omgezet in
schenking)
7177
Koningsschild 14,5 cm. hoog, breed 10,7
cm., Hay Volleberg, 2-5-1999
bieb
4 boekjes:
De sleutel van Venrays natuurschoon,
1948
Het laatste geschrift, 1942
St. Anna Vlugt, 1944
Officia propria Sanctorum
7188/7195
8 Luchtfoto’s Venray oktober 1944
Tijdschrift “Het leven”,ingebonden 19147178/7181(4) 1915
23 Foto’s Fam. Haenraedts en Roefs
03162 –
1 Kostuum, jas, broek, vest; gemaakt
03164
door mevr. Arts
03998
1 Kleerhanger
03999
1 Paspop- borstdeel
04000
1 Bord meesterkleermaker (gevelbord)
07206 –
O.m.:
07236
2 Dameskostuums
1 Herenkostuum + toebehoren
1 Vaandel
+ 29 voorwerpen
07247 –
14 foto’s:
07260
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201412
201413

11-112014
20-112014

07237

Littekens van de oorlog (WO II) op foam
in kleur: ook digitaal: 60x40 cm.,
diameter 1 cm.
Giel Kusters, aquarel, 1963, gesigneerd
Merklap Ursulinen ca. 1915
Pyjama opbergzak, geborduurd, ca. 1930
Overlijdensprentje Zr. Paula Custers
(maakster merklap)
Overlijdensprentje eerdere schenking
omslagdoek (worteldoek ?)

Een schenking toegelicht: Dansend paar
Schenking van Volksdansgroep De Hakkespits
Dansgroep de Hakkespits is in 1983 opgericht door Ans Verstegen en Koos Swinkels. Ze waren
oorspronkelijk een onderafdeling van ’t Veldeke. De groep van ongeveer zes paren zocht naar dansen
uit de jaren 1900. Thei Buddinger was de speelman, op zijn trekharmonica. In eerste instantie danste
men nog niet in historische kleding, maar al gauw bleek daar wel behoefte aan te zijn. De dames
gingen op zoek naar patronen en oude stoffen. Harrie Linskens was een lid van het eerste uur en een
kenner van oude patronen en stoffen en wist hierin goed de weg te vinden. De dames naaiden de
kleding met de hand, op de manier van vroeger. Er werden ook passende kousen bij gebreid, al droeg
niet iedereen die graag omdat ze kriebelden.
Tot in 2013 heeft Dansgroep de Hakkespits heel wat gedanst. De mooi geklede paren hebben ook
menige opening in het Venrays Museum opgeluisterd met hun indrukwekkende verschijning. Maar
vanwege te weinig aanwas van jongere leden heeft men helaas moeten besluiten de dansgroep op te
heffen. Maar niet nadat het bestuur van de groep zorgvuldig heeft gekeken hoe een en ander goed af
te ronden.
Men benaderde de conservator van het Venrays Museum en het Historisch Platform Venray voor
advies. Alle muziek en papieren waren enkele jaren geleden al gedigitaliseerd bij het HPV. In diverse
werkgroepen heeft men zorgvuldig gekeken waar de bezittingen, waaronder de unieke kleding, het
beste op haar plaats zouden zijn.
Het Venrays Museum had aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in originele streekdracht van
vroeger. En eventueel ook in enkele replica’s die af en toe bij bijzondere gelegenheden gedragen
kunnen worden. Hieraan heeft de werkgroep kleding gehoor gegeven. Dit heeft geresulteerd in deze
mooie schenking van historische kledingstukken uit de regio Venray in september 2014. De schenking
werd toegelicht door de leden Hans en Diny Stevens en Annie Derix. Laatstgenoemde is vanaf het
begin lid.
Een andere werkgroep beraadt zich nog over de antieke sieraden. Hiervoor houdt het museum zich
ook aanbevolen.
Naast het Venrays Museum hebben delen van de kleding van De Hakkespits een goede bestemming
gekregen in enkele musea in de regio. Zo zijn enkele kanten mutsen naar Museum de Kantfabriek
gegaan en zijn replica’s van de dames- en herenkostuums terecht gekomen bij Museum de
Peelstreek, bij Veulen Historie Herleefd en bij Dans- en Kostuumvereniging Malbroek te Eerbeek.
Schenking vier aquarellen door kunstenaar Adriaan van der Drift
In 2014 heeft het Venrays Museum een mooie schenking gekregen. De collectie tekeningen is verrijkt
met vier tekeningen Adriaan van der Drift (1808 – 1883).
Johannes Adrianus van der Drift (Den Haag, 26-1-1808- Weert, 21 maart 1883)
Johannes van der Drift werd in 1808 geboren te Den Haag. Hij was beeldend kunstenaar, volgde de
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam en was lid van Arti et Amicitiae. Hij
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heeft toen hij negentien jaar oud was, les gehad van de toen zeer beroemde landschapsschilder
Andreas Schelfhout. Hij werkte in België, Den Haag, Roermond, Venray en Weert. Hij behoorde tot
het 'Atelier Cuypers/Stolzenberg' te Roermond en woonde aldaar minstens vanaf 1850 in de woning
van de vader van P.J.H. Cuypers. Hij schilderde vooral landschappen. Hij overleed in 1883 te
Weert.De vier tekeningen die het Venrays Museum geschonken heeft gekregen zijn:
1 Het Odakapelletje, ca. 1865, 21 x 31 cm, aquarel
2 Het Hoofdgebouw van het Ursulinenklooster, met opschrift ca. 1864, 44 x 42 cm, aquarel
3 De achterzijde van het kloostergebouw, met het lange huis en de Grote Kerk, ca. 1865, 42 x 60 cm,
aquarel
4 De gevel van het pensionaat Jerusalem met op de achtergrond een poort en een deel van de
boerderij, ca. 1865, 47 x 44 cm, aquarel
We zijn zeer ingenomen met deze schenking. Het is een grote verrijking van de tekeningencollectie
van het museum.

Ontzamelingsproject
In 2012 is het ontzamelingsplan voltooid. Vooruitlopend op de uitvoering van dit plan is bij de
verhuizing van het depot van het Venrays Museum in november van 2010 vast een honderdvijtigtal
voorwerpen apart gezet. Deze voorwerpen komen in aanmerking om te worden ontzameld. Het gaat
hier vooral om boerenwerktuigen en bijvoorbeeld een aankleding van een schoenlapperij. Dit zijn
geen unieke, cultuurhistorische voorwerpen, die voor het Venrays erfgoed bewaard moeten blijven.
Ze zullen in principe eerst worden aangeboden aan collega-musea in Venray of de regio waar ze
beter op hun plaats zijn. Maar niet nadat er een onderzoek naar de herkomst is gedaan.
Vanaf februari 2012 neemt het Venrays Museum deel aan een landelijk pilot project over het
afstoten van onderdelen van de collectie. De deelnemers aan dit pilotproject zijn afkomstig uit
musea in heel Nederland. Alle deelnemers wonen drie bijeenkomsten bij, over de collectie, juridische
zaken en over de pr- en communicatie.
De eerste groep voorwerpen is april 2014 aan een externe commissie van deskundigen voorgelegd
en besproken. Vervolgens is er verder gewerkt aan het voorstel tot afstoten. Dit zal in het bestuur
besproken worden. Na goed overleg zal dan de uiteindelijke afstoting in gang worden gezet.
2.2

Collectiebeheer

Het hele jaar door werden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat
(de luchtvochtigheid en de temperatuur) werd dagelijks gemeten met dataloggers. Dit gebeurde in
alle ruimtes van het museum en het depot. De ruimtes werden zo optimaal mogelijk in een
gelijkmatige temperatuur gehouden en de luchtvochtigheid werd gereguleerd met behulp van
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luchtbevochtigers en luchtontvochtigers. Ook werd er actief aan detectie van ongedierte gedaan,
onder meer met behulp van plakvallen.
In 2014 is gestaag gewerkt aan de invoer van de collectie in Adlib, het collectie-registratieprogramma
van het museum, zodat er efficiënter kan worden gezocht naar collectieonderdelen. De hele
collectie, ongeveer 6.900 voorwerpen, is ingevoerd. Daarnaast zijn 3.800 subnummers (bijvoorbeeld
pagina’s van schetsboeken) benoemd.
2.3

Rooynet

Rooynet kan gezien worden als het digitale Museum van Venray. Ook Rooynet was weer een
belangrijk project het afgelopen jaar. In 2013 zijn gegevens van de voorwerpen in de
Rooynetdatabase verder aangevuld. Via Rooynet worden door digitale bezoekers vragen gesteld aan
het Venrays Museum. Deze vragen worden door de medewerkers van het museum beantwoord.
Meer informatie is te vinden op:
www.Rooynet.nl.
www.venraysmuseum.nl.
Digitaliseren collectie in Adlib
Adlib is een digitale collectiedatabase voor intern gebruik. Een team van vrijwilligers werkt aan het
invoeren van de collectie in Adlib. De voorwerpen worden ook gefotografeerd en vervolgens
gekoppeld aan het registratiebestand in Adlib.
Enkele kengetallen (totalen)
Ingevoerde voorwerpen
Ingevoerde voorwerpen (inclusief subnummers, bijv. schetsboekbladen)
Gefotografeerde voorwerpen
Aantal voorwerpen gekoppeld met foto’s
Nog in te voeren voorwerpen

2013
7.074
11.046
8.865
7.214
84

2014
7199
11.197
9.399
7.467
36

Stand van zaken Rooynet database
Rooynet is een digitaal websysteem, dat door iedere internetgebruiker benaderd kan worden.
Ingevoerde voorwerpen + foto’s
1.529
1.540
In 2015 zal de Rooynet database weer verder aangevuld worden.
Medewerkers Adlib
De volgende vrijwilligers zijn hierin actief: Jacques Haumann, Harrie Zegers, Pierre Swinkels.
Drie fotografen: Pie Noten, Jan Derixks, Wim Hoeijmakers
2.4

Conservering en restauratie

In 2013 heeft het Venrays Museum een aanvullende schenking van de gemeente Venray ontvangen.
Dit betrof vooral werken van Venrayse kunstenaars. De werken op papier zijn grotendeels uitgelijst
en opgeborgen in zuurvrije dozen, met zijdepaper ertussen. Op deze manier worden deze werken
optimaal bewaard in de geconditioneerde depots.
NB Zouden deze werken op papier in hun lijst bewaard blijven, dan is er een grotere kans op
schimmelvorming. Vandaar dat werken op papier in principe worden uitgelijst.
2.5

Tijdelijke bruiklenen aan derden

Leskist Een koffer vol scherven
Koos Swinkels voor lezing over archeologie
Valuascollege
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Gildeketting Sint Nicolaasgilde, 13 nov.t/m 2 dec. 2014, in verband met de intocht van Sint Nicolaas
Danser van Wansum, 1 – 2 oktober 2014, aan Leo Verhart
18 voorwerpen, voor de tentoonstelling Van Capella Oestrem tot Oostrum, 11, 12, 18, en 19 oktober
2014 aan de Historische Kring Oostrum en Spraland
Vier Mariabeelden aan het Odapark voor de expositie “Like a Virgin, Maria als Wonder Woman”
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3

Publiek

3.1

Tentoonstellingen

Verdwenen Venray (architectuur) 13 sept – 19 jan 2014
Op oude foto’s en tekeningen van Adriaan van der Drift zijn vele mooie gebouwen uit Venray te zien
die er niet meer zijn. Het is jammer dat die verdwenen zijn. In 2013/14 organiseerde het Venrays
Museum, samen met enkele leden van Venray Monumentaal, een tentoonstelling die aansloot bij
Open Monumentendag. Rondom een aantal thema’s zoals wonen, werken, ontspanning,
verenigingen en markante figuren werden voorwerpen, foto’s en filmpjes van vroeger getoond. Het
stratenpatroon vanaf de Markt, de Grotestraat, het Henseniusplein en de Schoolstraat vormden de
rode draad door de tentoonstelling. Er werden diverse demonstraties georganiseerd van (bijna)
verdwenen beroepen.
300 Jaar brandweer in Venray 31 januari t/m 9 juni 2014
In februari 1714 kreeg Venray twee brandspuiten en werd de brandweer van Venray opgericht.
In februari 2014 hebben we dit herdacht met een tentoonstelling en diverse activiteiten.
Op de tentoonstelling werd de geschiedenis van de Venrayse Brandweer in de afgelopen
driehonderd jaar getoond: van de eerste brandweerspuiten tot aan de laatste moderne middelen. Er
werden veel Venrayse voorwerpen getoond, aangevuld met spectaculaire foto’s en filmpjes.
De tentoonstelling werd ontwikkeld in samenwerking met de Venrayse brandweer.
Er werden diverse publieksactiviteiten georganiseerd.

Moderne Kunstenaars in Venray 20 juni t/m 5 okt 2014
Het Venrays Museum bezit diverse werken van Venrayse kunstenaars. Een deel hiervan is in de
afgelopen jaren aan de kunstcollectie toegevoegd. Dit was de eerste keer dat een kunsthistorisch
overzicht van deze kunstenaars te zien was in het Venrays Museum. Er werd een representatieve
selectie van moderne Venrayse kunstenaars getoond, die samen een goed beeld gaven van hun werk
en hun kunsthistorische ontwikkeling. Er was representatief werk te zien van Rein Bril, Michel (Mike)
N.J. Elstak, Piet Hermans, Willem J.W. Janssen, Jeanny van Lieshout, Harrie Schreinemachers, Gussen
Wie, Joop Wismans en Johan W.G. Verspaget.
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Fototentoonstelling: Fotogroep eXposure, 10 okt t/m 26 okt 2014
In deze expositie liet fotogroep eXposure-venray twee weken lang ruim zeventig recente foto’s zien.
Daarnaast was er op een groot beeldscherm een zeventien minuten durende diashow te zien waarin
alle foto-elementen van het jaarprogramma aan bod kwamen. Het geëxposeerde werk liet zien waar
de twintig leden van de groep zich het jaar daarvoor mee hadden bezig gehouden. Het werk toonde
een aantal expressievormen, die vooral de moderne digitale techniek uitdaagden. Objecten werden
een op een of in detail gefotografeerd. Zo werden spanning en emotie van mens en dier zichtbaar
gemaakt. Ook waren er foto’s van landschappen en architectuur te zien.
In verband met de herdenking van 70 jaar Bevrijding zijn, speciaal voor deze tentoonstelling, een
aantal foto’s gemaakt met als thema Littekens van de Oorlog. Deze foto’s werden aangevuld met
voorwerpen en dagboekfragmenten uit de tweede wereldoorlog. Twee weken lang was het Venrays
Museum daardoor een pleisterplaats in de Liberation route.

Een Romeins huis 7 november 2014 – 29 maart 2015
Tijdens de eerste eeuwen van onze jaartelling maakte Zuid-Nederland, en daarmee Venray,
onderdeel uit van het Romeinse Rijk. Maar hoe leefden deze Romeinen in onze streek? En welke
Romeinen woonden hier? De tentoonstelling: Een Romeins Huis ging hier dieper op in. Het museum
werd aangekleed als Romeins huis waarbij de kamers in het museum dienst deden als de vertrekken
van een Romeinse woning. Hierbij werd gebruik worden gemaakt van Romeinse replica’s
ondersteund door archeologische vondsten. Naast dat er veel te zien was, was er ook veel te doen
zijn. Zoals bijvoorbeeld: in de tuin van het museum graven naar Romeinse schatten, Romeins
mozaïeken, Romeinse pesto maken etc. Het is een echte familietentoonstelling geworden: leuk voor
jong en oud!
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3.2

Publicaties

Bij alle bovengenoemde tentoonstellingen is een hand-out, een leidraad door de tentoonstelling,
gepubliceerd, behalve voor de tentoonstelling Een Romeins huis. Dit is vooral een praktische
tentoonstelling, de benodigde uitleg is in de vorm van A- en B-teksten.
3.3

Archeologische werkgroep Venray

Werklokaal: portiersloge Sint Annaterrein Venray.
Geopend: Dinsdag van 13.00-16.00 uur
Donderdag van 10.00-12.00 uur
De leden van de Archeologische Werkgroep Venray kwamen op de dinsdagmiddag en
donderdagmorgen bijeen in de werkruimte. Hier hield men zich bezig met het digitaliseren van de
AWV-bibliotheek, scannen van archief stukken, beschrijven van vondstmateriaal en digitaliseren van
de gegevens.
De taak van de AWV is; zorg dragen voor het archeologische erfgoed van Venray en omstreken.
Onder zorg voor verstaan we: 1-Het verzamelen van alle gegevens die kunnen wijzen op de
aanwezigheid van vroegere menselijke activiteiten. 2- Het bestuderen, determineren en bepalen van
de belangrijkheid van vondsten en locaties. 3- Opgraven van bedreigde archeologische sites. 4- Het in
kaart brengen van archeologische sites. 5- Het doen van vondstmeldingen bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) t.b.v het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem ARCHIS2. 6Het verspreiden van de kennis over ons archeologisch erfgoed aan onderwijsinstellingen en de
inwoners van de gemeente Venray.
Regelmatig kreeg men bezoekers over de vloer die het vondstmateriaal en foto’s van onderzoeken
door de AWV bekeken. Personen kwamen met vondsten en vroegen informatie hierover. Anderen
kwamen uit belangstelling even binnenlopen of vroegen historische informatie. De bezoekers
werden rondgeleid en kregen uitleg over archeologisch onderzoek en de werkzaamheden van de
AWV. In 2014 werden diverse veldverkenningen en noodopgravingen uitgevoerd. Diverse
onderzoeken waren gericht op het vinden van de grens van de heerlijkheid Oirlo.
Aan de Zuivelweg werden, bij de afbraak van een stal, sporen uit de IJzertijd gevonden. Bij de
herinrichting van de Lollebeek en op de Diepeling werden archeologische verkenningen verricht. Er is
een excursie geweest naar de opgraving tussen Blitterswijck en Wanssum. Hier werden proefputten
gegraven voor de hoogwatergeul. Bij de Hoogwatergeul Well-Aijen is een rondleiding tijdens de open
dag bezocht. Terplekke werd onderzoek gedaan naar een prehistorisch kampement. Bij de afbraak
van de witte huizen aan de Hoenderstraat werd toezicht gehouden op de graafwerkzaamheden.
Een nare gebeurtenis aan het begin van 2014 was de diefstal van de computertaperatuur en
archiefmateriaal.
3.4

Educatie

In 2014 begin van kalenderjaar zijn er twee schoolklassen geweest voor het project Oersurvival, vijf
klassen hebben met Kareltje de Museumkater een tentoonstelling van kattenspeeltjes gemaakt. Drie
klassen zijn geweest voor de museumles Krassen is kunst. Vanaf schooljaar 2014 wordt de
cultuureducatie in Venray anders aangepakt, de stichting Cultuurpad gaat voor de hele provincie
Limburg de cultuureducatie regelen. Het grote verschil is dat van aanbod gerichte cultuureducatie
(wij verzinnen projecten die de school dan kan afnemen) wordt overgegaan naar vraaggerichte
educatie; waar is er op scholen behoefte aan.
De eerste helft van het schooljaar is slechts één schoolklas gekomen, de tentoonstelling Een Romeins
huis was een mooie afsluiting van hun project op school. De onderwijzeres had zelf in de Peel en
Maas gelezen over de tentoonstelling en had Cultuurpad verteld dat ze naar deze expositie wilde met
haar klas. Cultuurpad regelde dit wel meteen en overleg en afspraken maken verliep goed.
Voor volgende tentoonstellingen hoeven we dus geen educatieve projecten meer te verzinnen, maar
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gaan we eerder maatwerk leveren. Zeker is vanaf nu goede PR nodig om het museum zichtbaar te
maken in de grote brei van educatie aanbieders. Hoe maken we ons weer zichtbaar voor de scholen,
het is even puzzelen en uitproberen wat een goede manier wordt om weer de schoolklassen binnen
te krijgen.
Toch hebben in 2014 in totaal 12 schoolklassen ons museum bezocht, waarvan een klas uit het
voortgezet onderwijs (gymnasium 3).
3.5

Publiciteit

Zoals in 3.1 boven omschreven zijn er in 2014 vier tentoonstellingen te zien geweest. Aangepast aan
de tentoonstelling is steeds een opening gehouden. ‘Verdwenen Venray’ werd geopend door een
verhaal van dhr. Thomassen, die een aantal jeugdherinneringen ophaalde. ‘300 jaar Brandweer’
Venray was pas echt open, toen er een steekvlam van 15 meter liet zien hoe gevaarlijk het is om een
pan met vet met water proberen te blussen. Van de ‘Moderne Venrayse kunstenaars’ waren er nog
vier in leven. Twee van hen gaven toelichting bij hun werk aan de genodigden bij de opening.
FotoeXposure werd door de fotografen zelf toegelicht. Met name het onderdeel ‘littekens van de
oorlog’ gaf de tentoonstelling actualiteitswaarde.
‘Een Romeins Huis’ werd zeer beeldend geopend door Maartje Gruter, die zich in de Romeinse tijd
verplaatste en het publiek vergastte op gevulde dadels. De opening was net als de tentoonstelling
zelf speciaal voor kinderen aantrekkelijk gemaakt.
Persberichten over de tentoonstellingen worden zes weken voor aanvang naar een toepasselijk
aantal bladen en andere media gestuurd. Typisch historische thema’s gaan naar historische en
archeologische tijdschriften, artistieke onderwerpen gaan naar kunstbladen. Een week van tevoren
krijgt de plaatselijke pers, waaronder Peel en Maas, een persbericht.
Naast deze algemene persberichten over de tentoonstelling als geheel wordt per tentoonstelling een
reeks artikelen of interviews geschreven. Bij ‘Verdwenen Venray’ zijn twee van de drie mensen, die
een demonstratie verzorgden geïnterviewd. Klokkenmaker Tom Receveur en houtsnijder Andre Scaf
hadden veel baat bij die interviews. Het een is geplaatst in Zondagsnieuws, het ander in de Peel en
Maas. De belangstelling voor hun demonstraties was aanzienlijk.
Bij 300 jaar Brandweer zijn drie brandweerlieden geïnterviewd. Hun verhaal sloot aan op een
demonstratie, die in het weekend na het interview te zien was. De belangstelling viel tegen.
Bij Moderne Venrays Kunstenaars zijn de drie levende kunstenaars, die nog in Venray of omgeving
wonen geïnterviewd. Jeanny van Lieshout had haar interview met de Limburger zelf geregeld. Johan
Verspaget is door Henk Lammen van peel en Maas geïnterviewd en Willen Janssen heeft zijn
interview gegeven aan Piet Bögels. Peel en Maas heeft het integraal gepubliceerd. Het bezoek was
iets hoger dan normaal. In Dagblad de Limburger verscheen op 19 september 2014 een vier sterren
recensie over deze tentoonstelling met de fascinerende titel: Van reigers naar een groep ratten!
Bij Een Romeins Huis is Ron Bloemen geïnterviewd. Het werd ruim voor zijn aanwezigheid in het
Museum geplaatst, waardoor de belangstelling wat tegen viel. Carnaval zat in de weg. De
demonstraties van Pax Romana zijn maar een keer uitgebreid en op tijd aan de Peel en Maas
toegestuurd en gepubliceerd. Het effect moet nog blijken. De twee workshops ‘fresco schilderen’ en
‘mozaïek maken’ onder leiding van Jeanny van Lieshout en Roel Sanders, in samenwerking met
Kunstencentrum Jerusalem, gingen helaas niet door wegens gebrek aan belangstelling.
Alle persberichten, flyers, artikelen gaan ook naar de beheerder van de website, Laura Hovens. Zij
zorgt dat ze op de website, facebook en twitter geplaatst worden.
Marketing/communicatieplan
Het Venrays Museum werkt met een marketing/communicatieplan. Dit wordt eens in de vier jaar
opgesteld en regelmatig ge-updated.
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Website
Vanaf 2011 wordt de website www.venraysmuseum.nl intensief gebruikt als communicatieinstrument. Het openstellen voor het publiek heeft begin 2012 plaatsgevonden. Eind 2013 bleek dat
de huidige website op een aantal belangrijke punten niet meer voldeed. Na overleg is besloten tot
een nieuwe website, die in 2014 online ging. Deze nieuwe website werd gebouwd door Eijdems.
Facebook
Sinds 2012 heeft het Venrays Museum een Facebook pagina. Loes van de Kamp heeft hiervoor een
bedrijvenpagina aangemaakt en voorzag tevens de Facebookpagina van inhoud. Na het stoppen van
Loes, nam Laura Hovens begin december 2014 de regie van de Facebookpagina over. Het aantal
mensen dat de Facebook pagina bezoekt, groeit gestaag.
Twitter
Eind 2013 heeft Loes van de Kamp ook een Twitterpagina aangemaakt voor het Venrays Museum. Zij
plaatste tevens iedere week relevante tweets. December 2014 nam Laura Hovens deze taak over.
Net als bij Facebook geldt ook voor Twitter dat steeds meer mensen het Venrays Museum bezoeken
via de sociale media.
Nieuwsbrief
Eind 2011 is de eerste interne nieuwsbrief van het Venrays Museum verschenen. Deze is ontwikkeld
door een kleine werkgroep, bestaande uit Piet Bögels en Marianne Wils.
De nieuwsbrief is in 2014 drie maal verschenen na de aanvang van een nieuwe tentoonstelling in het
museum. De rubrieken die aan bod kwamen zijn: de tentoonstelling, interviews met
medewerkers/vrijwilligers/bestuursleden, verhalen over bijzondere objecten uit de collectie,
recepten van museumontvangsten, bijzondere activiteiten in Venray, nieuws uit het museum en ga
zo maar door. Kortom, wetenswaardigheden voor iedereen in het museum.
3.6

Publieksactiviteiten en promotionele acties

Museumjaarkaart
Het Venrays Museum is aangesloten bij de museumjaarkaart. De Stichting Museumkaart (een
ongesubsidieerde instelling) wil het bezoek aan de musea in Nederland bevorderen en doet dat op
verschillende manieren. Door uitgifte van de Museumkaart (ook wel Museumjaarkaart genoemd),
het organiseren van het Nationaal Museumweekend en het ondersteunen van de marketing van
aangesloten musea. Bijna vierhonderd musea bieden op vertoon van de Museumkaart gratis toegang
tot hun vaste collectie.
Voordeel uit je Biebpas
Het museum doet mee met het programma: Voordeel uit je biebpas.
Dit betekent dat bibliotheekleden vanuit heel Nederland op vertoon van hun bibliotheekpas € 1,korting krijgen op de toegangsprijs van het museum. De samenwerking met de bibliotheek is per juli
2013 ingegaan. In 2014 zijn er 5 bezoekers geweest die op deze grond een bezoek hebben gebracht
aan het museum.
Nationaal Museumweekend 5 en 6 april 2014: thema: Doe een Museum
Tijdens het museumweekend, welke valt op zaterdag 5 en zondag 6 april a.s. zal de brandweer
Venray demonstraties verzorgen. Op beide dagen kunnen bezoekers om 15.00 uur en 16.00 uur
ervaren hoe het is om in een met rook gevulde ruimte de weg te vinden. Te ervaren hoe het is als
men “geen hand voor ogen” kan zien.
Om dit te kunnen realiseren zullen er in de tuin van het gemeentehuis, achter het museum dus,
speciale tenten door de brandweer worden geplaatst waarin, onschadelijke rook wordt gepompt.
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En iedereen die wil kan dan ervaren hoe moeilijk het is om in een met rook gevulde ruimte een weg
te vinden.
Zie jezelf terug op facebook. Wie een foto van zichzelf maakt kan die tijdens het museumweekend op
facebook pagina van het museum plaatsen.
Bij tentoonstelling Moderne kunstenaars in Venray: Meet & Greet 19 augustus 2014
Op 19 augustus 2014 vond ’s avonds een meet & greet plaats met drie kunstenaars, Willem Janssen,
Jeanny van Lieshout en Johan Verspaget, en een van de Lions clubs van Venray. Conservator Maria
van Dorst leidde een twintigtal zeer geïnteresseerde dames rond door de tentoonstelling. Vervolgens
lichtten de drie kunstenaars hun werk of werkwijze toe. Er ontstonden geanimeerde gesprekken
tussen de gasten en de kunstenaars. Ook de kunstenaars onderling voerden interessante discussies.

Open Monumentendag 13 en 14 september 2014: thema Op Reis
Op zondag was er een Meet & Greet georganiseerd met de familie van Michel Elstak en met Willem
Janssen. De bezoekers gingen in gesprek met de familie van Michel Elstak. Willem Janssen gaf een
workshop tekenen in een speciale techniek. Veel bezoekers probeerden het zelf uit.
Boekenmarkt
Op het schouwburgplein werd weer de jaarlijkse boekenmarkt georganiseerd. Ook dit jaar weer
samen met de Wereldmarkt. Het Venrays Museum deelde weer een stand met het Historisch
Platform Venray. Het museum presenteerde er het nieuwe tentoonstellingsprogramma van 2015. En
er waren diverse publicaties van het museum te koop. Meedoen met deze boekenmarkt maakt het
museum zichtbaar. En het is een hele goede gelegenheid om in contact te komen met in cultuur
geïnteresseerde mensen.
Een Romeins huis
Op 23 november heeft het Venrays Museum een bezoek gehad van de Romeinse Amaka, in
aansluiting op de tentoonstelling Een Romeins Huis. Zij heeft aan de bezoekers uitleg gegeven over
weeftechnieken in de Romeinse tijd. Vooral het zogenaamde kaartweven werd veel gebruikt en was
speciaal om banden te maken. De kaarten werden gemaakt van been of ivoor en zijn veelvuldig terug
gevonden. Ook had ze verschillende stoffen meegenomen om te laten zien dat de kleding echt niet
zo eentonig was.
Amaka werd gespeeld door Ine, een deelneemster van Living History Groep Pax Romana.
3.7

De media

Het museum met openingstijden enzovoorts stond vermeld in:
Gemeentegids Venray
VVV gids: Toeristische informatiegids Noord-Limburg
VVV gids: Limburg
Opname in databestanden van het NBT, de ANWB en de Provinciale VVV
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Nederland Museumland gids
Museum Agenda
Tentoonstellingsagenda’s in tijdschriften
* Museumtijdschrift
* Kunstschrift
* Uit in Noord-Limburg
* De regionale uitwijzer
Verschillende sites op internet over Musea
www.museum.nl
www.ertussenuit.nl
www.cultuurwijzer.nl
www.cjp.nl
www.kinderpretpagina.nl
www.maandvandegeschiedenis.nl

3.8

Bezoekers

BEZOEKERS IN :
Volwassenen
Volwassenen 60+
Jongeren 6-15 en/of
Studenten/CJP
Bezoekers met MJK

2011

2012

2013

2014

279

1177

304

323

254
19

296
64

332
20

404
51

260

555

586

516

Bezoekers met Bieb kaart
Kinderen tot 6 jaar (gratis)

5
61

48

31

82

Groepen > 10

246

250

533

41

Scholen

244

239

287

405

Toegang andere gronden* (gratis)

619

503

761

800

Openingen/Museumweekend (gratis)

960

345

420

373

40

-

269

105

3.583

3.053

Extern (Museum in de klas)
Museumweekend (gratis, niet v.a. 2014)
Totaal

2.942

3.477
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Externe projecten

Open tuinen dagen Venray
10 kunstenaars te gast
19 juni en 28 augustus
Ambachtenmarkt op Schouwburgplein
Oktober 2011
Educatie project
Een koffer vol scherven
Valuas College Venlo
Nevententoonstelling Glas- in-Lood in
Toren Grote Kerk
Totaal

2011
2600

2012

2013

2014

200

180

180

1000
180

488
6.722

3.677

4.251

3.233

In 2014 hebben veertig groepen een bezoek gebracht aan het museum. Te weten 512 personen.
31 groepen kwamen uit het Basisonderwijs. Drie groepen hiervan, uit Leunen, als ‘proef’ met
Stadsgidsen, ten behoeve van Jong Markant. Van de derde klas Gymnasium, twee groepen, onder
leiding van de Eugéne Clermonts. geschiedenisleraar. Een groep van het Kunstencentrum Jerusalem
met de kunstenaar Johan Verspaget. Bovendien testten 17 stadsgidsen de Jong Markant wandeling.
Het museum diende eveneens als familie-uitje en tweemaal een verjaardagsfeest. Meet en Greet,
drie kunstenaars en de Lion’s club bezochten het museum. Zo ook een groep van de brandweer.
Al deze groepen werden begeleid door suppoosten en vrijwilligers van de educatieve afdeling, of
door de conservator van het museum. De bijeenkomsten ten behoeve van medewerkers voor uitleg
en bijscholing hebben we niet als zijnde groepsbezoek geregistreerd.
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4

Bedrijfsvoering

4.1

Gebouwen, huisvesting

Het museum beschikt over een hoofdlocatie en twee depots.
De hoofdlocatie is gevestigd in het pand ‘t Freulekeshuus, Eindstraat 8 te Venray
In deze locatie, bevindt zich de permanente tentoonstelling, vinden de wisseltentoonstellingen
plaats, bevindt zich de bibliotheek en bevinden zich de werkruimtes voor de conservator en de
vrijwilligers.
De volgende depots zijn in gebruik:
Een extern Depot in Venray.
Depot Sint Anna: vanaf eind december 2006 is een depotruimte op Sint Anna beschikbaar gesteld.
Ca. 3 x 5 m.
De werkruimte van de Archeologische Werkgroep Venray (AWV) bevindt zich in de portiersloge op
het St. Anna terrein.

Huys van Venray
De hoofdlocatie voldoet al jaren niet. In 2010 heeft het college van B&W van Venray de
huisvestingsproblematiek erkend. Zij heeft besloten dit onderwerp structureel op te pakken in het
kader van het gemeentelijke accommodatiebeleid dat momenteel herzien wordt. Ook de Stichting
Historisch Platform Venray kampt met huisvestingsproblemen. Beide stichtingen zijn in 2010
tezamen met het college van B&W constructieve oplossingen aan het onderzoeken.
In 2013 is besloten dat er een nieuw cultuurhistorisch verzamelgebouw zal komen op het
Monseigneur Goumansplein in Venray. Hierin zal het Venrays Museum een plaats krijgen. In
november 2014 is er gestart met een overleg tussen alle toekomstige deelnemers in het Huys van
Venray en zijn er werkgroepen samengesteld die invulling geven aan het toekomstige pand en
samenwerkingsverbanden.
4.2

Financiën

Jaarrekening 2014 Stichting Venrays Museum.
Deze jaarrekening ligt ter inzage in de bibliotheek van het museum.
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4.3

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers

Ernest Raedts
Gerard de Beijer
Carla Clevers
Peter Jacobs
Marianne Wils
Eugène Clermonts
Peter Deriks
Toos Raedts-van Soest
Aantal bestuursvergaderingen: 8

voorzitter, tot 16 oktober 2014
vice-voorzitter, tot 16 oktober 2014
Voorzitter vanaf 16 oktober 2014
secretaris, vanaf 1-1-2014
penningmeester
lid, aandachtsgebied: collectie en vrijwilligersuitstap,
tot december 2014
lid, aandachtsgebied: educatie, vanaf december ook
tentoonstellingen
lid, aandachtsgebied: pr en marketing
juridisch adviseur

Conservator:
drs. Maria van Dorst (conservator/beheerder)
Huismeester
Jan Pouwels
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers bedroeg op 31 december 2014: 57
Het museum heeft drie nieuwe vrijwilligers welkom mogen heten.
Drie vrijwilligers hebben afscheid genomen van het museum.
De volgende vrijwilligers hebben zich ingezet voor het Venrays Museum in 2014
Brigitte Aben, medewerker tentoonstellingen en educatie
Nettie Baars, gastvrouw
Rob Beckers, technisch medewerker
Sjef Beerkens, lid archeologische werkgroep
Cor Berkhout, lid archeologische werkgroep
Ron Bloemen, lid archeologische werkgroep
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Piet Bögels, medewerker PR
Toos Boom, gastvrouw
Leo Broers, gastheer
Nelly de Bruijn, medewerker collectie
Leonie Colsen, gastvrouw
Jos Custers, gastheer
Jan Derikx, fotograaf
Marianne Fassotte, medewerker tentoonstellingen
Henny Gitmans-Strijbos, gastvrouw
Lidy Goedee, medewerker openingen
Jacques Haumann, medewerker collectie
Jacqueline van den Heuvel-van den Munckhof, gastvrouw
Wim Hoeijmakers, fotograaf
Laura Hovens, assistent conservator, vanaf december 2014
Lien van den Hurk-Gieben, medewerker collectie
Ben Jansen, gastheer
Mia Jansen, medewerker openingen
Ria Jansen, gastvrouw
Leo Janssen, gastheer
Theo Janssen, gastheer
Piet Jenneskens, gastheer
Loes van de Kamp, medewerker educatie, tot oktober 2014
Math Klomp, medewerker tentoonstellingen/activiteiten, tot september 2014
Carolien Koolen, gastvrouw
Annemiek Koolen-Linders, medewerker tentoonstellingen
Henny Koppens-Wismans, gastvrouw
Diny Lemmers-Poels, administratie
Bertie Loonen-Reintjes, gastvrouw
Joop van Maarschalkerwaard, medewerker tentoonstellingen
Pie Noten, fotograaf
Chris van der Pal, gastheer
Math Peeters, technisch medewerker
Mien Peters, gastvrouw, tot juni 2014
Piet Rutten, gastheer
Riek Rutten, gastvrouw, vanaf mei 2014
Joop Schellen, lid archeologische werkgroep
Janny Selten, medewerker openingen
Annie Strik, gastvrouw
Hay Strijbos, lid archeologische werkgroep
Pierre Swinkels, coördinator vrijwilligers
Liesbeth Teeuwen, medewerker bibliotheek
Huub Troisfontaine, gastheer
Gert Urselmann, gastheer
Helma van de Ven-Hendrix, gastvrouw
Alda Verhoeven, medewerker registratie
Truus Verschuren-Heldens, medewerker registratie
Joep Verstappen, lid archeologische werkgroep
Wil de Vilder-Rutte, gastvrouw
Corry van der Weiden-Mulders, gastvrouw
Maria Wilms, medewerker openingen
Marianne Wils, vertrouwenspersoon
Ineke de Wijn-Veenstra, gastvrouw
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Reiny Wijnen, gastvrouw
Harrie Zegers, medewerker collectie en systeembeheerder
Personeelsmutaties
Twee bestuursleden hebben afscheid genomen: Ernest Raedts heeft twaalf jaar de functie van
voorzitter vervuld. Onder zijn bestuursvoorzitterschap heeft het Venrays Museum vele stappen gezet
op weg naar een nieuw museum. Wij danken hem van harte voor zijn enorme inzet.
Marianne Wils was ruim twaalf en een half jaar lid van het bestuur en had als aandachtsgebieden:
tentoonstellingen en het jaarlijkse vrijwilligersuitstapje. Wij bedanken haar hartelijk voor haar
enthousiaste inzet deze jaren. Zij blijft als vrijwilliger verbonden met het museum heeft de taak van
vertrouwenspersoon op zich genomen.
Drie vrijwilligers hebben afscheid genomen van het museum
Loes van de Kamp, educatief medewerker. Loes is een nieuwe studie gaan volgen. Wij zullen haar
missen, maar wensen haar veel succes voor de toekomst.
Math Klomp, technisch medewerker. Math heeft twee banen gevonden en heeft daarom afscheid
genomen als vrijwilliger. Wij wensen hem veel succes in beide jobs.
Mien Peters, gastvrouw. Door haar verhuizing naar Eindhoven heeft ze afscheid genomen.
Drie nieuwe vrijwilligers zijn in het museum gestart in 2014.
Laura Hovens als assistent conservator, Nettie Baars en Riek Rutten als gastvrouw. Wij wensen allen
veel succes bij het Venrays Museum.

Jubilea
12,5 jaar
Ernest Raedts
Nelly de Bruijn
Chris van der Pal
Janny Selten
Wil de Wilder
Marianne Wils
25 jaar werkzaam in het museale vak
Maria van Dorst
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Vertrouwenspersoon
Sinds begin 2014 is er voor al het personeel en de vrijwilligers een vertrouwenspersoon aangesteld.
Deze taak heeft Marianne Wils op zich genomen. In het verslagjaar 2014 heeft zij geen meldingen
van ongewenst gedrag of intimidatie binnengekregen.
4.4

Arbobeleid

Er deden zich in 2014 geen arbeidsongevallen voor
Er deed zich geen beroepsziekte voor. Ook zijn er geen gevaarmeldingen gedaan.
Sinds juli 2005 is het verplicht voor instellingen om een medewerker met een actueel BHV diploma in
huis te hebben. Huismeester J. Pouwels, archeoloog Ron Bloemen en conservator Maria van Dorst
hebben in 2014 de (herhalings)cursus BHV gevolgd.
4.5

Scholing en studiedagen

Maria van Dorst
April 2014
Herhalingscursus BHV
November 2014 Project Bulkafstoting (ontzameling collectie)
September 2014 Klimaatproject in depot en museum
Jan Pouwels
Mei 2014

Herhalingscursus BHV

Ron Bloemen
Mei 2014
Herhalingscursus BHV
Laura Hovens
December 2014 Klimaatproject in depot en museum
Brigitte Aben
November 2014 Studiedag Museum- en Erfgoededucatie met kwaliteit
Lidmaatschappen/vertegenwoordigingen
Maria van Dorst
CultuurpuntVenray (educatief netwerk Venray) stopt per 25 augustus 2014
Nederlandse Museumvereniging, Branchevereniging Nederlandse Musea
Federatie Limburgse Musea
Projectmedewerker Historisch Platform Venray
Hoofdredacteur Venrays Verleden (onderdeel Historisch Platform Venray)
Museale functie, Huys van Venray
Brigitte Aben
Museale functie, Huys van Venray
Pierre Swinkels
Vrijwilligers, Huys van Venray
Piet Bögels
PR, Huys van Venray
Loes van de Kamp, educatief medewerker
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CultuurpuntVenray (educatief netwerk Venray) stopt per 25 augustus 2014
Ernest Raedts
Bestuurslid Historisch Platform Venray, tot oktober 2014
Stuurgroep Rooynet, tot oktober 2014
Stuurgroep Huys van Venray, tot oktober 2014
Gerard de Beijer
Stuurgroep Huys van Venray vanaf oktober 2014
Bestuurslid Historisch Platform Venray, vanaf oktober 2014
Stuurgroep Rooynet, vanaf oktober 2014
4.6

Personeelsbijeenkomsten

26 juni 2014: voorlichtingsbijeenkomst Moderne kunstenaars in Venray
Voor de gastheren en gastvrouwen is er weer een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over deze
tentoonstelling. Conservator Maria van Dorst leidde de aanwezigen rond en vertelde over de
verschillende kunstenaars. Men had van tevoren de hand-out die bij deze tentoonstelling is gemaakt,
toegestuurd gekregen. In de hand-out was ook een kijkwijzer opgenomen, een soort korte route
door de tentoonstelling. Na afloop was er gelegenheid om vragen te stellen.

Zaterdag 30 augustus 2014: vrijwilligersuitstap Asten
Op zaterdag 30 augustus jongstleden vond de jaarlijkse excursie plaats voor vrijwilligers en
medewerkers van het Venrays Museum.
Precies om 11 uur vertrok de bus van Van de Munckhof uit Horst richting Asten. De meeste
deelnemers hadden de indruk dat de chauffeur compleet de weg kwijt was. Via een sluip-door-kruipdoor route bereikten we Betsies Hof, gelegen aan de rand van de Peel.
Het tweede deel van het programma vond plaats in het Klok & Peel museum in Asten.
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Dit hernieuwde klokkenmuseum, annex natuurmuseum bestaat uit de Beiaardcollectie en een
natuurgedeelte wat weergeeft wat er aan Flora en Fauna in de Peel te vinden is. Op jaarbasis wordt
het nieuwe museum bezocht door 45.000 mensen Het is dit jaar winnaar geworden van de BankGiro
Loterij Museumprijs. Er vinden bijzondere manifestaties plaats. Wij konden genieten van Oost
Aziatische Dagen met muziek, Tai Chi, yoga, samurai en Japanse hapjes. Een enorme regenbui brak
los op moment van vertrekken. Daardoor werd het vertrek iets uitgesteld. De dag werd weer
afgesloten met een diner in Venray. Het was weer een zeer geslaagde dag.
20 november 2014: voorlichtingsbijeenkomst Een Romeins Huis
Voor de gastheer en gastvrouwen was er een inleiding over het Romeinse huis, Brigitte Aben gaf
uitleg over wat er te zien en te doen is op deze expositie. Er is aan het einde van de rondleiding
gezamenlijk besloten dat de opgraving buiten alleen toegankelijk is op aanvraag, zodat er voldoende
begeleiding aanwezig kan zijn.
17 december 2014: kerstbijeenkomst voor vrijwilligers Venrays Museum en Digilab
Zoals ieder jaar vond de kerstborrel traditiegetrouw plaats in huize Ernest Raedts. Dit jaar helaas
voor het laatst. Ernest Raedts, onze voorzitter, heeft namelijk afgelopen jaar afscheid genomen van
het Venrays Museum. In een gemoedelijke sfeer werd een diapresentatie getoond van de gemaakte
uitstapjes. Het afscheid van Ernest Raedts en Marianne Wils werd door de opvolger van Ernest,
Gerard de Beijer, van een welgemeende toespraak voorzien. Met veel lof en dank voor hun inzet
verlaten zij het bestuur. Marianne Wils blijft nog in de functie van vertrouwenspersoon aan museum
verbonden. Gerard de Beijer heeft de stand van zaken over de nieuwbouw toegelicht. De hapjes van
Rita van Gasselt smaakten weer heerlijk. Zo werd het ook in 2014 weer een gezellige kerstborrel.

Foto’s: Jan Deriks, Pie Noten en Wim Hoeijmakers.
Bijlagen
1
2

Bezoekersaantallen van de website 2014
Jaarrekening 2014 Stichting Venrays Museum (separaat)
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Bijlage 1
Website Venrays Museum: bezoekersaantallen website 2014

