Âld Venrodsen Ieёrepries.
De volgende personen hebben deze prijs tot nu toe uitgereikt
gekregen;
De vollegende persoeëne hebbe dizze pries, wies nòw, uutgerejkt
gekrege;
1977

Hr. Cees Boon apotheker, heeft het pand Zwitserlood nu Apotheek, hoek

1977
1978

Patersstraat -Paterslaan in de oorspronkelijke staat gerestaureerd.
Hr. Giel Custers, voor zijn schetsen, tekeningen van âld Venroj.
Hr. Huub Schols kleermaker, schrijver van verhalen o.a. Venray van
vroeger deel 1-2-3 in het E-3 Journaal.

1979

Hr. Thij Min leraar, vanwege zijn verhalen en gedichten over Venroj van

1980

Hr. Piet Clephas- loodgieter, voor de door hem gemaakte kopieën

1981
1985
1988
1990
1991

vroeger.

religieuze beelden van o.a. wegkapellen.
Hr. Johan Jeuken kleermaker, voor zijn op âld Venroj betrekking
hebbende naïeve door hem gemaakte schilderijen.
Hr. Jan van der Putten en Harrie Coopmans, voor het fotograferen,
verzamelen en beschrijven van honderden oude aanzichten en foto’s van
Venray.
Hr. Koos Swinkels onderwijzer, medeoprichter en eerste voorzitter van
Veldeke, streven voor behoud van Venrayse volkscultuur.
Hr. Jaap Goumans, schrijver van korte verhalen over vroeger en o.a. het
boek, Gebruiken het jaar rond.
Heren Willy Schols , Frits Linssen, Sjef van Boven, Toon Claessens,
Dames Jeanne Custers –Cremers, moeder Keijzers – Derckx,
Jaan van de Ven - Willems. Postuum - Engelbert Oudenhoven, Fien
Truijen-Hendricx, voor het behoud van het Venray’s dialect en hun

jarenlange inzet en inspanning aan ’t Venray’s Woordenboek.
1993
1995
1999
2000
2005
2011
2017

Hr. Paul Sproncken Vastelaoves Verieёneging “De Piёlhaas”, voor

het in stand houden van volksfeesten o.a. carnaval/vastelaovend en het
uitdragen van de Venrayse taal.
Hr. Bernard Kruysen, omdat hij zich op heeft ingezet voor het behoud van
ons historisch erfgoed o.a. oudheidkundige voorwerpen.
Hr. Sjef Verlinden, voor zijn grote verdiensten voor het behouden en
beschermen van ons historisch erfgoed en verkenningen in de natuur.
Schrijver van o.a. schaapscompagnieёn.
Hr. Twan van Els, veelzijdige verdiensten cultuur en historische zaken het
monumentaal groen en waardevolle landschappen.
Hr. Eduard Messemaeckers, veelzijdige verdiensten voor de samenleving, film Venray van vroeger, boeken Venrays verleden en bidprentjes.
"Klatergold", Lilian Vollenberg, Milton Cavis, Edgar van Kessel,
Hans Spee, Willy Voesten, behouden van het dialect en het uitdragen

van de Venrodse taal.
Hr. Henk Deters, behouden van het dialect en het uitdragen van de
Venrodse taal.

