Malden, 15 mei 2019
Aan: leden instellingen en werkgroepen
Onderwerp: Excursie 2019 naar Venray

Geachte leden,
Van harte nodigen wij u uit om op vrijdag 21 juni aanstaande deel te nemen aan onze jaarlijkse
excursie. Dit jaar gaan we naar Venray en zijn omgeving. Het belooft een heel interessante dag te
worden.
We beginnen met een bezoek aan de Boerenschans te Weverslo (Merselo), nabij Venray. Daar
krijgen we deskundige uitleg over de functie en de bouw van de Schans door leden van de
Werkgroep Stichting de Rooyse Schans.
De boerenschans was in de middeleeuwen bedoeld als toevluchtsoord voor de boerenbevolking tegen
rondtrekkende plunderbendes en soldaten. In de omgeving van het Loobeekdal kwam in de
middeleeuwen een boerenschans voor. Deze boerenschans is in Merselo nagebouwd met een
hoefijzervormige gracht en een verdedigingswal van drie meter hoog.

Na het bezoek aan de Schans gaan we naar Venray, waar in het atelier van de werkgroep Kruisen en
Kapellen de lunch genuttigd zal worden. Voor de koffie en thee wordt gezorgd. Deelnemers worden
geacht hun eigen lunch mee te nemen.

Erfgoedplatform Gemeente Heumen
www.erfgoedheumen.nl
info@erfgoedheumen.nl

Bestuur:
Harrie Joosten vz
Frans Wildenborg secr
Petra Thijssen penn
Jan Paul Bevoort
Wilbert Kruijsen

Tijdens de lunch zullen leden van het Bestuur van het Historisch Platform Venray (HPV) vertellen
over hun werk. De nadruk zal liggen op de samenwerking tussen de verschillende werkgroepen, de
Nieuwsbrief en de Beeldbank (RooyNet). Uiteraard kan dit voor de leden en de werkgroepen van het
Erfgoed Platform Heumen heel leerzaam zijn.
Het Historisch Platform Venray (HPV) is een samenwerkingsverband van organisaties op het
gebied van de streekgeschiedenis, de volkscultuur en de cultuurhistorie binnen de gemeente
Venray.
Sinds de oprichting van het HPV in 1999 is het aantal aangesloten organisaties uitgegroeid
van 8 tot 47. Daarmee bestrijkt het HPV het gehele brede gebied van cultuurhistorie en het
culturele erfgoed in en rond (de gemeente) Venray. Na de oprichtingsjaren is het accent
vooral komen te liggen op samenwerking en communicatie, voorlichting en presentatie aan
een breed publiek, jong en oud.
Het HPV heeft een groot aantal vrijwilligers dat zich bezig houdt met digitalisering van
erfgoed-materiaal. De vrijwilligers digitaliseren door middel van scannen en door middel van
fotograferen. Deze groep is wekelijks actief in het Erfgoedhuis. De vrijwilligers helpen ook de
verschillende verenigingen van het HPV met digitaliseren en ordenen van hun archieven.
Tevens ondersteunen ze de leden bij het beheren van de websites binnen RooyNet.

Na de lunch en de lezing van het HPV bezoeken we de Petrus Banden Kerk waar we een rondleiding
krijgen in deze “Parel van de Peel” met zijn prachtige beeldenschat. Parkeren tegen betaling (!) nabij
de kerk en Gemeentehuis, zie ook bij praktische informatie.

De Sint Petrus Banden Kerk in Venray is een gotische kerk uit de 15 e eeuw. De zorg voor de kostbare
verzameling kunstschatten is door het kerkbestuur gedelegeerd aan de Stichting Behoud en
Restauratie Beeldenschat Sint Petrus Banden Kerk.
“De rijkste Kerk van Nederland”. Deze titel slaat niet op de financiële situatie, maar op de ongekende
beeldenschat die in de kerk aanwezig is. Niet alleen vanwege het grote aantal aanwezige beelden,
maar vooral vanwege de uitzonderlijke kwaliteit hiervan. De beelden uit de 15e ,16e en 17e en ook uit
de periode van de neogotiek vormen een voor Nederland een unieke collectie. Enkele exemplaren zijn
zelfs uniek in de wereld.
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Aanmelden:
U kunt zich voor deze excursie opgeven tot 1 week vóór aanvang van de excursie, dus tot 14 juni,
door een mail te sturen naar info@erfgoedheumen.nl, onder vermelding van Deelname excursie
Venray. Indien u met meer mensen komt, graag ook de namen van deze personen vermelden. Indien
u beschikt over een auto, en voor diegenen die willen carpoolen is een vergoeding van 19 cent/km is
mogelijk. Gelieve dat ook aan te geven, en hoeveel personen u nog kunt meenemen.

Kosten:
Er zijn geen kosten verbonden aan deze excursie. U moet wel zelf voor een eigen lunch zorgen. Voor
koffie en thee tijdens de lunch wordt gezorgd.
Praktische informatie:
Tijdschema
09.45 uur: verzamelen Kerkplein Malden
10.00 uur: vertrek uit Malden, Kerkplein
11.00 uur: aankomst Boerenschans te Werverslo (Merselo) nabij Venray
11.00 uur: rondleiding en uiteenzetting
12.15 uur: vertrek naar Venray
12.30 uur: Lunch en uiteenzetting van Historisch Platform Venray
14.00 uur: Rondleiding Petrus Banden Kerk. Parkeren nabij de Kerk, tegen betaling !
15.30 uur: Vertrek naar Heumen

Adressen:
-

Boerenschans Weverslo. Via de A73 naar Venray. Neem afrit 9-Venray vanaf de A73, naar de
Deurneseweg/N270 in Leunen. Na ongeveer 4.6 km rechtsaf naar Weverslo, na 1,1 km
rechtsaf om “Op de Weverslo” te blijven, na 350 meter sla rechtsaf, en sla dan linksaf om op
de Weverslo te blijven. Dichtstbijzijnde adres is: zie kaartje onderaan
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-

De GPS-locatie is: 51°31’08.5″N 5°55’35.9″E.

-

Lunch en HPV: Atelier Kruisen & Kapellen, Pastoor van der Gaetstraat te Venray, tegenover
huisnummer 89 de trap af.

-

Petrus Banden Kerk, Grote Markt te Venray. Parkeren: om en nabij het Gemeentehuis,
raadhuisstraat.

Locatie Schans te Weverslo

Met vriendelijke groeten,
Wilbert Kruijsen
Erfgoedplatform Gemeente Heumen
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