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Karweitjes
voor het hospice
De kinderen uit Wanssum en Geijsteren van basisschool De Peddepoel hebben afgelopen tijd flink de handen uit de mouwen gestoken. Ze deden heitje voor karweitje
om geld op te halen voor hospice Zenit in Venray. Op donderdag 5 juli maakten de leerlingen het eindbedrag bekend: 1.398,26 euro. Lees verder op pagina 14

Julianasingel in Venray

Toch geen behandeling kastanjebomen
De kastanjebomen aan de Julianasingel in Venray blijken na een tweede test toch te veel aangetast om ze
met een warmtebehandeling op te lappen. De monumentale kastanjebomen hoeven echter niet meteen
gekapt te worden, zegt gemeente Venray.
Eerder dit jaar werd bekend dat
veel kastanjes en essen in Venray te
kampen hebben met de kastanjebloedingsziekte en de essentaksterfte. In april besloot de
gemeenteraad om zo’n
160.000 euro uit te trekken voor het
kappen en herplanten van meer dan
250 zieke kastanjes en essen in de
gemeente. Onderdeel van dat plan
was om de aangetaste monumentale kastanjebomen aan de
Julianasingel in Venray nog te

behandelen. Met een speciale warmtebehandeling zouden de monumentale bomen nog gered kunnen
worden en daarmee ook de laanstructuur in de straat.

Conditie snel
achteruit gegaan
In juli 2017 heeft een
boomtechnisch bedrijf een inspectie
uitgevoerd bij de bomen. Daaruit
bleek dat vijftien licht aangetaste

bomen profijt zouden hebben
van de behandeling waarbij de
ziekteverwekkende bacteriën met
behulp van warmte zouden worden
vernietigd. Een nieuwe inspectie liet
echter onlangs zien dat de conditie
van de bomen onverwachts snel
achteruit is gegaan. “Zowel voor
het boomtechnisch bedrijf als voor
ons een grote verrassing”, aldus
gemeente Venray. De achteruitgang
was onder andere te zien aan de
beperkte bladgrootte, de mate van

de bladbezetting en de toename van
scheuren in de boom.

Bomen na kap
vervangen
De warmtebehandeling wordt nu
vanwege de slechte conditie van de
bomen alsnog afgeraden. Alternatieve
methoden om de bomen te behandelen,
zijn er niet. De bomen hoeven echter
niet acuut gekapt te worden, laat
de gemeente weten. “We gaan de
conditie van de bomen met intensieve
monitoring goed in de gaten houden.
Pas wanneer de bomen zijn aangetast
en er veiligheidsrisico’s ontstaan, zal

kap noodzakelijk zijn. Bij sommige
bomen kan dit al na twee jaar zijn,
bij andere pas na vijf jaar of zelfs
nog later.” Na de kap worden de
kastanjebomen vervangen voor iepen
of esdoornen, bomen die minder
vatbaar zijn voor ziektes. Zo wil de
gemeente het groene karakter van de
Julianasingel behouden.
De gemeenteraad had voor
de warmtebehandeling van de
gemeente geld beschikbaar gesteld.
Nu de behandeling niet meer
doorgaat, wordt dit extra budget
ingezet door 33 extra bomen aan te
planten. De locatie van deze extra
bomen wordt nog bepaald.
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Sharona Sanichar Beste Muiswerker
van Nederland
Sharona Sanichar, leerling van het Raayland College in Venray, is
donderdag 5 juli Beste Muiswerker van Nederland geworden van alle
scholen voor praktijkonderwijs. Zij heeft zowel op school als thuis het
beste van alle leerlingen gewerkt met het onderwijsprogramma Muiswerk
Online.
Voor Sharona kwam donderdag
een droom uit toen ze de prijs in
ontvangst mocht nemen. “Zij is één
van de leerlingen die dit jaar keihard
hebben gewerkt om zo goed mogelijk

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Els Hekkenberg
Kris Wijnands

met muiswerk voor de dag te komen.
Dat betekent dus: zowel op school als
thuis regelmatig, geconcentreerd en
efficiënt werken aan rekenen,
wiskunde, taal en lezen via het
programma Muiswerk Online”, aldus
het Raayland College. “Dit blijkt dus zó
goed te zijn gebeurd dat zij is
uitgeroepen tot de Beste Muiswerker
van dit schooljaar.” Bij het toekennen
van de prijs werd gekeken naar de
effectieve leertijd die leerlingen
hebben gemaakt, maar ook onder
andere naar de manier van leren, de
vorderingen die gemaakt zijn en het
leren van fouten. “Wat voor Muiswerk
geldt, dat geldt ook voor alle andere
vakgebieden. Ze is gedreven, sociaal,
altijd bereid om mede-leerlingen en
docenten te helpen”, aldus het
Raayland College. “Haar droom is om
verder te leren en via een MBO
(entree) opleiding uiteindelijk een
mooi beroep te leren in de zorg.”

Sharona kreeg door Sander Beek van
Muiswerk een boeket bloemen
uitgereikt en een iPad Air, allemaal

onder toeziend oog van haar moeder,
broer en oma. Het Raayland College is
trots op haar leerling. “Met haar

gewonnen iPad zal zij ongetwijfeld
een leuke vakantie tegemoet gaan, op
naar het derde leerjaar.”

Petrus’ Bandenkerk

Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Anne Jakobs, Anne Jeuken,
Lieke Mooren, Roy Verhaegh

Restauratie kost 1 miljoen euro

Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks

De restauratie van de Petrus’ Bandenkerk in Venray gaat in totaal 1 miljoen euro kosten. Gemeente Venray draagt 150.000 euro bij aan de restauratie en het groot onderhoud van de kerk. Ook provincie Limburg, het bisdom Roermond en de Petrus’ Bandenkerk zelf dragen een deel bij. De werkzaamheden gaat dit jaar nog van start.

Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kom langs
op ons kantoor voor een exemplaar.

Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

De laatste grootschalige
restauratie aan de Petrus’ Bandenkerk
dateert nog uit de vorige eeuw.
Nu, ruim dertig jaar later, is er
wederom groot onderhoud en
restauratiewerk nodig. Onder andere
de dakkapellen op het schip
en de zijbeuken en de glas-inloodramen in de zijbeuken worden
gerestaureerd. Ook worden er nog
andere onderhoudswerkzaamheden
gedaan en wordt er op het gebied van
veiligheid gewerkt aan de kerk.

De totale kosten worden geschat
op 1 miljoen euro. Dat bedrag kan
het kerkbestuur, de eigenaar van
het gebouw, niet in haar eentje
betalen. Provincie Limburg heeft
daarom aangegeven bij te willen
dragen als het bisdom Roermond
en gemeente Venray dat ook doen.
Provincie Limburg neemt uiteindelijk
het grootste gedeelte van de kosten
voor haar rekening. Zij financiert de
helft van de restauratiewerkzaamheden. Het bisdom Roermond betaalt 20

procent van de kosten en gemeente
Venray en de Petrus’ Bandenkerk zelf
dragen 15 procent bij.

Herkenningsbaken
De Petrus’Bandenkerk is meer
dan alleen een kerk, stelt gemeente
Venray. “Met de collectie heiligbeelden en de mogelijkheid om de toren
te beklimmen is het een toeristische
attractie. Daarnaast is het een herkenningsbaken als kathedraal van de Peel
en verwijst het gebouw als één van de

weinige gebouwen in het centrum nog
naar het verleden.” Wethouder Anne
Thielen (CDA) geeft aan goed te willen
zorgen voor het gebouw. “Ondanks dat
het gebouw geen eigendom is van de
gemeente Venray, hoort het beeldbepalende gebouw wel bij de gemeenschap van Venray.”
Er wordt nog dit jaar gestart met
de restauratie. De hinder voor de
bezoekers van de kerk wordt zoveel
als mogelijk voorkomen, laat het kerkbestuur weten.
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Opnieuw protest bezoek Bundeswehr
aan Ysselsteyn
Antifascistische partijen hebben opnieuw geprotesteerd tegen het bezoek van de Duitse Bundeswehr aan de
Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn tijdens de Nijmeegse Vierdaagse van volgende week. In een brandbrief aan de Duitse minister van Defensie, Ursula von der Leyen, vragen zij het bezoek aan het grootste ‘nazi en
SS-kerkhof in Nederland’ te verbieden.

soldaten, ook van andere landen,
heeft bij de Vierdaagse zo al eerder
meegedaan aan het eren van SS’ers
en nazi’s op Ysselsteyn”, meldde de
organisatie eerder. Woordvoerder
Arthur Graaff van de bond zei toen:
“Wie terugdenkt aan 25 jaar terug,
1993, beseft dat toen een dergelijk
gedrag, dus als Duitse militair kransen
gaan leggen voor nazimisdadigers,
totaal ondenkbaar was. Wij kunnen
niet, omdat de huidige generatie een
wat minder scherp beeld heeft van
die geschiedenis, deze wandaden
gaan vergoelijken of vergeten en
de gruwelijke daders daarvan gaan
vereren, zoals de Bundeswehr nu wel
doet.” Bezoek verbieden

Bezoek verbieden

De Antifascistische oud-Verzetsstrijders Nederland/Bond van
Antifascisten (AFVN) protesteerde
eerder al bij het bestuur van de
Nijmeegse Vierdaagse en bij
gemeente Nijmegen en deed een
oproep aan alle buitenlandse deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse
om geen bezoek te brengen aan de
begraafplaats. Nu schrijft ze in een
brief aan minister Von der Leyen om

het bezoek van de Bundeswehr aan
het kerkhof te verbieden. “Het AFVN
vindt het eren van duizenden SS’ers,
onder wie Nederlanders, plus grote
Nederlandse verraders zoals de
Nijmeegse politiecommissaris en
Jodenjager Antonie van Dijk, totaal
onaanvaardbaar”, aldus woordvoerder
Arthur Graaff.
Jaarlijks brengen de Bundeswehrsoldaten van Duitsland tijdens de

Vierdaagse een bezoek aan de Duitse
militaire begraafplaats in Ysselsteyn
om daar kransen te leggen. De Bond
van Antifascisten vindt dat de militaire
Vierdaagse-deelnemers hun verblijf
in Nijmegen misbruiken om naar
Ysselsteyn en de begraafplaats, die
zij ‘nazi- en SS-begraafplaats’ noemt,
te reizen. “Zij leggen dan kransen
en eren deze doden. Naar schatting
een derde van alle buitenlandse

Indiase kapelaan versterkt
pastorale bezetting Venray

De organisatie achter de Duitse
militaire begraafplaats in Ysselsteyn
laat weten dat er inderdaad iedere
maandag voorafgaand aan de
Vierdaagse tussen de driehonderd
en vijfhonderd militairen de
begraafplaats bezoeken. “De grootste
groep bestaat uit Duitse Bundeswehrsoldaten”, meldt Tarcicia Voigt, hoofd
Jeugd Ontmoetingscentrum (JOC) van
de begraafplaats. “Daarnaast is er
een steeds groter wordende groep
militairen met andere nationaliteiten
bij dit bezoek aanwezig.”
De organnisatie achter de Duitse
militaire begraafplaats is het niet eens
met het beeld dat de antifascistische
partijen scheppen over de
begraafplaats. “De heer Graaff vertelt
overal dat wij een nazi-begraafplaats
zijn en wij in het JOC met onze
Vredeseducatieve programma’s

alleen maar de geschiedenis
willen verdraaien en goed praten.
Wij vertellen tijdens de rondleiding
dat Ysselsteyn de begraafplaats van
de agressor is, dat wij niet spreken
over een ‘ereveld’, omdat dat het
simpelweg niet is”, aldus Voigt.
Op de begraafplaats liggen inderdaad
mannen die zichzelf achter Hitler
schaarden, stelt ze. “Maar zij zijn niet
de enige en ook niet de meerderheid.
Er liggen ook jongens die vanwege
hun nummer de dienst in moesten,
die van thuis uit opgehaald werden
ook als ze niet wilden, kindsoldaten,
vrouwen en kinderen, diverse
nationaliteiten ex-Nederlanders.
Daders en slachtoffers, als je dat al
zo wilt noemen. Maar ze hadden
allemaal een moeder, broers, zussen,
echtgenotes of kinderen.”

‘Geen ereveld’
De begraafplaats laat goed zien
wat een oorlog aan kan richten, vindt
Voigt. “En daarbij ook hoe belangrijk
het is dat je met elkaar in gesprek
blijft, ook als dat lastig wordt. Dat is
wat wij proberen door te geven.”
Dat het AFVN hun werk in een kwaad
daglicht zet, maakt de organisatie
achter de begraafplaats verdrietig
en soms uit machteloosheid ook
boos. “We hebben de heer Graaff
gevraagd om mét in plaats van over
ons te praten. Dat wilde hij alleen
als ik een dubbele A4-pagina met
vragen zou beantwoorden. Dat heb
ik niet gedaan, maar de uitnodiging
blijft bestaan. Op één punt vinden wij
elkaar: ook wij zijn tegen nazi’s.”
(Foto: Liberation Route)

Woensdag 18, 25 juli & 1, 8, 15, 22 augustus

Kapelaan Marthoma Alexander uit India komt vanaf september de pastorale bezetting in het dekenaat
versterken. Eind oktober vindt zijn diakenwijding plaats in de kathedraal in Roermond.
Kapelaan Marthoma Alexander
is 30 jaar en komt uit India, uit het
bisdom Trivandrum. Hij hoort bij de
groep priesterstudenten die op
verzoek van de toenmalige
bisschop Mgr. Frans Wiertz en met
toestemming van zijn eigen
bisschop, Mgr. Soosa Pakiaym, naar
Nederland is gekomen. Het eerste
gedeelte van zijn priesteropleiding
heeft hij in India gevolgd en
vijf jaar geleden kwam hij naar
Nederland. De afgelopen vijf jaar
heeft hij het tweede deel van zijn
priesterstudie op het Rolduc
gedaan. Ook heeft hij hier de
Nederlandse taal geleerd.
Een tijdje geleden kwam hij
naar Venray om een eerste indruk

te krijgen van de gemeente. In
september vestigt hij zich helemaal in
Venray en gaat hij het pastorale team
hier versterken.
Eind oktober vindt de
diakenwijding plaats in de kathedraal
in Roermond door Mgr. De Jong.
De priesterwijding vindt dan
waarschijnlijk een klein jaar later
plaats door zijn eigen bisschop in
India, in zijn thuisbisdom Trivandrum.
De  afspraak die tussen de beide
bisschoppen over deze groep priesters
is gemaakt, houdt onder andere in dat
kapelaan Marthoma officieel priester
wordt van het bisdom Trivandrum,
maar dat hij na zijn wijding nog tien
jaar hier in het bisdom blijft werken.
Daarna is hij vrij om terug te gaan naar

India. Zijn hoofdtaak komt in Venray
te liggen, maar het is de bedoeling
dat hij ook in Smakt en Oirlo een
steentje aan het pastorale werk
zal gaan bijdragen. “De precieze
invulling van zijn takenpakket volgt
nog, maar hij zal in elk geval niet
met de armen over elkaar hoeven te
zitten”, aldus het kerkbestuur.
Tijdens de vergadering van
het kerkbestuur in september gaat
het kerkbestuur kennismaken
met de nieuwe kapelaan. Hij gaat
dan ook meelopen in de parochie
om de parochianen beter te leren
kennen. “Wij hopen hem samen
met iedereen goed op te vangen als
kapelaan in onze parochie”, aldus het
kerkbestuur.
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Monumenten
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De Oude Melkfabriek Leunen
Je loopt er regelmatig voorbij en staat dan misschien niet altijd stil
bij het verhaal achter sommige gebouwen, zuilen of plakkaten in je
omgeving. HALLO Venray dook de archieven in en zocht verhalen achter
de diverse monumenten. Deze week: De Oude Melkfabriek in Leunen.
In het begin van de 20e eeuw
werden er in Limburg en Nederland
veel stoomzuivelfabrieken gebouwd.
In Venray waren destijds zes
bestaande, wat kleinere boterfabrieken. Rond 1903 ontstond het idee
om deze te verenigen tot één grote
stoomzuivelfabriek. Deze samenwerking bood ondernemers de kans om
te investeren in vooruitgang. Een jaar
later werd begonnen met de bouw
van de coöperatieve stoomzuivelfabriek aan de grote weg tussen Venray
en Leunen. Op 2 februari 1905 was het
dan zo ver: de fabriek werd officieel
in gebruik genomen. Bij de opening
had de fabriek 302 leden, die samen
1.036 koeien hielden.

Verdubbeling sinds
oprichting
In 1928 werd besloten tot uitbreiding van de fabriek. De zuivelfabriek,
die sinds de bouw niet meer was aangepast, was niet meer berekend op de
aanvoer van de hoeveelheden melk en
kon die daardoor ook niet meer helemaal naar behoren bewerken. Twee jaar
later, in 1930, werd het 25-jarig jubileum van de fabriek gevierd. Uit de
cijfers van toen bleek de groei van de
zuivelfabriek. Het aantal leden, koeien
en de hoeveelheid aangevoerde melk
waren sinds de oprichting ruim verdubbeld. De fabriek breidde in de jaren
daarna nog verder uit.

In de oorlog
verminderde
melkaanvoer drastisch
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
verminderde de melkaanvoer drastisch. Tijdens enkele oorlogsjaren
kreeg de fabriek in de winterperiode slechts vier keer per week
melk in plaats van zes keer. Voor de
dagen dat door de melkrijders geen
melk werd vervoerd, kregen ze vijftig procent van de ritprijs uitbetaald.
Op 19 oktober 1944 stond de fabriek

Plezier op en rond het boerenerf
• kinderboerderij
• Speeltuin en indoor
• Pannenkoeken eten

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

op bevrijd gebied. De oorlog
leek over te zijn, maar nog geen
week later werd op bevel van de
Engelsen alsnog geëvacueerd. Deze
evacuatie duurde tot 3 december. Op 17 januari 1945 werd de
fabriek weer in werking gesteld.
Ook de melk van de Oostrumse
en de Vierlingsbeekse fabrieken
werd tijdelijk in Leunen verwerkt.
Beide fabrieken waren zwaar
getroffen door de oorlog en konden
niet direct weer opgestart worden. De Oostrumse fabriek bleek
later dusdanig beschadigd, dat de
kosten voor herstel te hoog bleken.
In 1946 vond er een fusie plaats
tussen de fabriek in Leunen en die
in Oostrum.
In 1942 was er al een nieuwe
fabrieksschoorsteen gekomen.
Na de oorlog vonden er nog verschillende uitbreiding van de
fabriek plaats. Zo werden in 1949
een grote wagenremise en verschillende opslagruimten gebouwd,
kwamen er in 1950 een nieuw
ketelhuis en een nieuwe machinehal en werden in 1955 het
kantoor en de fabriek uitgebreid
en vernieuwd. In 1964 volgde
nog een nieuw bedrijfsgebouw.
De fabriek ging in 1971 op in coöperatie De Maasvallei en specialiseerde zich toen in boter. Na fusies
werd ze onderdeel van Campina.
Deze sloot de fabriek in 1985.
Vandaag de dag heeft de dierenkliniek van Leunen en Venray
zich in de voormalige zuivelfabriek
gevestigd. Om de herinnering aan
de industrialisering van Venray
levend te houden, werd de stichting Industrieel Erfgoed Melkfabriek
Venray opgericht. Deze zorgde er in
2011 onder andere voor dat de historische schoorsteen werd gerestaureerd en opnieuw in gebruik
werd genomen.
Bron: Werkgroep Historie Leunen, Zuivel
Historisch Genootschap
(Foto: Werkgroep Historie Leunen
via RooyNet.nl)

Twee auto’s uit
gebrand in Wanssum
In Wanssum zijn in de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 juli
twee auto’s aan de Brugstraat uitgebrand.
De politie zoekt getuigen van
twee autobranden die rond 03.00 uur
‘s nachts plaatsvonden in Wanssum.
Buurtbewoners die wakker werden,
hebben geprobeerd om de brand te
blussen totdat de brandweer
arriveerde. Deze heeft de vlammen
gedoofd. De politie hield
donderdagochtend een

buurtonderzoek. Zij houdt er rekening
mee dat er sprake is van
brandstichting.
Eventuele getuigen die iets gezien
of gehoord hebben kunnen contact
opnemen met de politie. Zij kunnen
0900 88 44 bellen of anoniem iets
melden via 0800 7000
(Meld Misdaad Anoniem).
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Speer in Venray

Provincie bezig met
ArcheoRoute
Provincie Limburg is bezig met een ArcheoRoute, een route door Limburg met verhalen rond plekken waar
archeologische vondsten zijn gedaan. De vindplekken worden gemarkeerd door een 2,2 meter hoge stalen speer.
Venray krijgt dit jaar ook één van die speren.

De Limburgse ArcheoRoute vormt
een parelketting van archeologische
vindplaatsen, aldus provincie
Limburg. De gemeente Beesel
krijgt de eerste speer. Daarna volgt
Venray dit jaar nog, samen met
Nederweert, Roerdalen, Roermond
en Weert. Het uiteindelijke resultaat
is een parelketting van beleefbare
archeologische vindplaatsen, in
onder meer bossen, parken en
heideterreinen, door heel de provincie
heen. De ArcheoRoute is een initiatief
van de Provincie Limburg en wordt
mede mogelijk gemaakt door de
deelnemende gemeenten en Limburg
Marketing.

Schatkamer van
Nederland
De ‘ouderwetse’ speren die de
ArcheoRoute markeren, worden
gekoppeld aan moderne technologie.
Met behulp van een speciale app
krijgen de deelnemers via ‘augmented
reality’ de verhalen op hun telefoon,
zodra ze in de buurt komen van
een speer. De smartphone laat dan
verhalen uit het verleden zien over de
betreffende archeologische vondst.
“Door bijvoorbeeld 360 graden
fotografie en hologrammen komen
de verhalen tot leven en wordt
de archeologie beter zichtbaar en
bereikbaar gemaakt”, aldus de
provincie.
Gedeputeerde Hans Teunissen:

“We willen dat archeologie onderdeel
wordt van ons eigen verhaal.
We willen meer dan alleen in een
museum een object zichtbaar maken.
Het vooral ook in de samenleving
beleefbaar maken. Dat is de reden
geweest om het plan Archeologie in
de Etalage te initiëren.” Limburg is
de archeologische schatkamer van
Nederland, aldus de provincie. “Het is
de rijkste provincie op het gebied van
archeologie: van prehistorie, via de
Romeinse tijd en de Middeleeuwen
tot het heden. Met haar afwisselende
landschap heeft Limburg niet alleen
jagers-verzamelaars aangetrokken,
maar ook boeren, pottenbakkers en
handelaren. Ook de Maas is daar heel
belangrijk voor geweest. Het Maasdal
was een belangrijke corridor voor
allerlei uitwisselingen tussen Europa
en de delta. Bijvoorbeeld voor
de introductie van de landbouw,
voor de romanisering en voor de
verstedelijking.”

ArcheoRoute door
Limburg
Sinds 2015 is de Provincie Limburg
actief bezig die bijzondere verhalen
boven het maaiveld te tillen en te
verbinden met de samenleving. In dat
kader is het provinciaal archeologisch
depot verhuisd naar de voormalige
bibliotheek aan het Raadhuisplein in
Heerlen. Samen met archeologisch
restauratieatelier Restaura en

Historisch Goud vormt dit gebouw een
archeologisch centrum, dat samen
met het Thermenmuseum Heerlen
het Romeins kwartier op de kaart
gaat zetten. Teunissen: “Er zijn ook
andere initiatieven zoals Nationale
Archeologie Dagen en de Via Belgica,
een project om het Romeins verleden
van Zuid-Limburg uit te venten. En nu
dus ook de ontwikkeling van de
ArcheoRoute.”

Venray: Danser van
Wanssum
De archeologische vindplaats
waar het in Venray om gaat, is de
plek waar in 1988 een steentje werd
gevonden uit het Laat Paleolithicum.
Teunissen: “Op dat steentje is een
figuurtje ingekrast dat de ‘danser
van Wanssum’ is genoemd. Het werd
gevonden in de kelders van het
gemeentehuis in Venray. Daar stonden
kisten, dozen en zakken vol
oudheidkundige vondsten, die in de
jaren zestig door amateurarcheologen
waren ‘geraapt’ op een stuk land bij
Wanssum. Het was de vinders ontgaan,
maar de wetenschappelijk geschoolde
archeologen zagen op een kleine
platte steen de afbeelding van een
menselijk figuur. Vermoedelijk een
man. De bijnaam was snel geboren: de
‘Danser van Wanssum’. Zo’n kunstuiting
van 10.000 jaar geleden roept vele
vragen op, is fascinerend en spreekt
tot de verbeelding.”

De R van
Respect On
Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van provincie Limburg en
wethouder Anne Thielen van gemeente Venray onthulden dinsdag 10
juli een 2 meter hoge R op de rotonde voor het Raayland College in
Venray. De R staat voor ‘Respect On’ en vraagt aandacht voor het
project Tolerant Minds.

Op verschillende plekken
in Venray hingen afgelopen
weekend posters met ‘R vermist’.
Dinsdagavond was de R weer
terecht. Hij kwam terecht midden
op de rotonde tussen de Zuidsingel
en de Leunseweg. De grote rode R is
daar geplaatst in het kader van het
project Tolerant Minds van gemeente
Venray en provincie Limburg.
De komende 2,5 jaar maakt de R een
toer door de gemeente.
Het project Tolerant Minds
bestaat uit een aantal onderdelen:
jongeren gaan vlogs maken rond
het thema, verenigingen kunnen
het interactieve theaterprogramma
Scherp boeken op locatie en op
het Raayland krijgen leerlingen les
in mediawijsheid om nepnieuws
van echt nieuws te onderscheiden.
Onderdeel van het project is ook
een onderzoek. Aan het begin en
het eind van de driejarige looptijd
worden jongeren ondervraagd.
Doel is om te achterhalen of
Venrayse jongeren meer respect voor
anderen hebben gekregen.
Tolerant Minds is een project
van de provincie Limburg. Voor de
uitvoering tekent het Jongeren
Netwerk Limburg (JNL). Venray is
pilotgemeente in het project.
Niet omdat jongeren in Venray meer
of minder tolerant zijn dan andere
jongeren in Limburg of Nederland.

“Maar Venray is ook geen eiland”, zegt
wethouder Anne Thielen. “Bovendien
is het goed om tijdig ontwikkelingen
te herkennen en problemen te
voorkomen.” Gedeputeerde Werk
en Welzijn Marleen van Rijnsbergen:
“Met het project willen we meer
aandacht vragen voor respect.
Maar het gaat bijvoorbeeld ook
over onderlinge verdraagzaamheid.
Het project is gericht op jongeren,
maar geldt eigenlijk voor iedereen.
We willen graag dat mensen meer
met elkaar in gesprek gaan en
zo elkaar leren kennen. Dat leidt
automatisch voor meer respect en
tolerantie.” Wethouder Anne Thielen
is blij met de plek van de R voor het
Raayland College. “Een hele toffe
plek, waar duizenden jongeren voorbij
komen. Mensen gaan zich afvragen
waar de letter voor staat. Die R trekt
echt de aandacht. En dat is goed voor
het project.”
Iedereen (personen,
verenigingen en organisaties)
die zich actief wil inzetten voor
het thema respect in Venray kan
ambassadeur worden van Respect
On. Ambassadeurs krijgen een
schildje op de grote R, die komende
twee jaar in heel de gemeente te
zien is. Ambassadeurs zijn onder
meer de verenigingen, die aan de
slag willen met de interactieve
theatervoorstelling Scherp.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallo-venray.nl, klik
rechts op de pagina op “zoekertjes
plaatsen”. U kunt dan de tekst opgeven
en meteen de kosten voldoen.
Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Zoete kersen en morellen plukken.
Zelfpluk kersen € 2,-/kg; morellen
€ 1,-/kg. Van Lankveld Tienraijseweg 2
Meerlo, 06 53 13 01 32.

18 juli 2018
50 jaar getrouwd

Wiek en An
Künen-Rijs
Van harte gefeliciteerd!

Huwelijk of jubileum?
Laat je goede nieuws via een bericht in
HALLO Venray aan iedereen weten.

Kinderen en kleinkinderen
Zilverschoon 7
5975 TE Sevenum

www.hallo-venray.nl

T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/klepelmaaier/
spitmachine/weidebloter/kiepper/
mesttank/schudder/hark/maaier/
tuinbouwmachines/tractor enz.
Alles aanbieden. v. Dijk 06 19 07 69 59.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks. B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum
tel. 0478 53 17 48.

Print & Sign in Venray

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Ramen
kerk Oirlo
beschadigd
Vijf glas-in-loodramen van de
kerk in Oirlo zijn vorige week
beschadigd door een bal. Het is
de derde keer in een korte
periode dat er schade is ontstaan
aan ramen van de kerk of de
rouwkapel in het dorp.
Een getuige zag jongens spelen
op de Deputé Petersstraat met een
bal die later vermoedelijk de
glas-in-loodramen van de kerk
heeft beschadigd. Tweemaal eerder
was er schade als gevolg van
vandalisme, stelt het kerkbestuur.
“De reparatiekosten die hiermee
gepaard gaan, zijn aanzienlijk en
moeten steeds door het
kerkbestuur of de
uitvaartonderneming opgehoest
worden.” Het kerkbestuur hoopt
daarom dat degenen die met de
bal gespeeld hebben bij de kerk
zich bij hen willen melden, zodat
de schade door de verzekering
betaald kan worden.

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Fanfare de Peelklank deelt
podium met punkrockband NOFX
De fanfare van muziekvereniging de Peelklank uit Ysselsteyn speelde op zaterdag 30 juni op Jera on Air in
Ysselsteyn in het voorprogramma van de Amerikaanse punkrockband NOFX. “Een onvergetelijke ervaring.”

INCARE BV, gelegen op het Keizersveld te Venray, is een bedrijf dat
vochtige doekjes ontwikkelt en produceert voor de Europese markt.
Als uitbreiding op onze afdeling Techniek hebben we plaats voor:

2 Allround
Technisch Assistenten/
Onderhoudsmonteurs

(m/v)

Rechterhand van het Hoofd Technische Dienst
In deze afwisselende fulltime spilfunctie draag je zorg voor het onderhoud
van het machinepark, het gebouw en de gebouwgebonden installaties.
Je lost zelfstandig storingen op. Je ondersteunt het productieproces en de
machine-operators. Je voert naar eigen inzicht en in overleg aanpassingen
en verbeteringen uit aan het productieproces.
Functie-eisen:
• MBO-niveau (bijvoorbeeld Mechatronica)
• Kennis van Elektrotechniek is een must
• Aantoonbare (ruime) ervaring in een vergelijkbare functie
• Zelfstandig én in teamverband kunnen werken
• Bereid zijn in de toekomst in 2 ploegen te werken
• Bereid zijn voorlopig oproepdiensten te draaien
• Collegiale en flexibele instelling
• Oog voor schoon en veilig werken
Wij bieden je een afwisselende, uitdagende baan in dagdienst in een informeel bedrijf met ca 50 medewerkers. Bovendien is er de gelegenheid om
verdere opleidingen te volgen.
Wat kenmerkt Incare: korte communicatie lijnen, maximale ruimte voor
eigen initiatief, vertrouwen, open cultuur, flexibel, betrouwbaar, vooruitstrevend, familie- en teamgevoel.
Indien je belangstelling hebt voor deze functie of graag meer
informatie wilt, neem dan contact op met:
Incare BV, Keizersveld 99, 5803 AP Venray, 0478-553800
info@incarebv.nl t.a.v. Jack van Duren

W W W. C O D I G R O U P. C O M / I N C A R E

De oorsprong van dit optreden ligt
in de vriendschap tussen Thijs Vogels,
organisatielid van Jera on Air en de
Franse muzikale duizendpoot ‘Baz’.
Laatstgenoemde schreef in 2015 een
symfonische bewerking van het ruim
18 minuten durende nummer The
Decline van NOFX. In het voorjaar
kwam de gedachte op om de symfonische bewerking tijdens Jera on Air,
waar NOFX één van de hoofdacts was,
uit te voeren. De bewerking werd door
Baz omgeschreven, zodat de fanfare
uit Ysselsteyn ook kon deelnemen aan
het project. In de omgeving van de
Franse stad Nancy werden strijkers en
houtblazers benaderd, die de
Ysselsteynse fanfare konden aanvullen. Uiteindelijk werd er een orkest
gevormd bestaande uit zo’n 85 muzikanten. “Zo werd het een heel bijzon-

dere combinatie van fanfare, symfonie
én punkrock”, vertelt fanfaredirigent
Geert Nellen, die voor de gelegenheid
plaatsnam in het orkest.
Pas zo’n twee maanden vóór het
festival begon de fanfare met repeteren. “Toen pas was er een definitieve
versie van de omgeschreven bewerking. Er zijn er wel een stuk of vijf op
en neer gegaan tussen Ysselsteyn en
Frankrijk. Heel lang om te repeteren
hadden we dus niet.” Op de woensdag vóór Jera on Air arriveerde Baz
in Ysselsteyn, waar hij samen met de
Ysselsteynse fanfare aan de slag ging
om de laatste puntjes op de i te zetten.
De eerste Franse muzikanten kwamen
aan op vrijdag. Op zaterdagmorgen
werd de groep nog eens uitgebreid en
werd er opnieuw gerepeteerd. Nellen:
“Tijdens de middagrepetitie kwamen

de bandleden van NOFX nog kijken.
Het raakte hen duidelijk wat we speelden, ze waren in tranen.”
Zaterdagavond begon het concert om middernacht. “Het was voor
de muzikanten van de fanfare toch
best wel spannend. Voor de meesten
was het de eerste keer dat ze voor
6.000 man publiek stonden.” NOFXzanger Fat Mike kondigde het nummer
persoonlijk aan en begaf zich naar de
zijkant van het podium. “De slotminuten van het nummer hebben ze nog
met ons meegespeeld. En door het
publiek werd het enorm goed ontvangen. Ook de muzikanten zelf hebben
genoten, voor de fanfare was dit echt
fantastisch. Dit is iets wat we waarschijnlijk nooit meer mee maken, en
dus toch weer iets wat we kunnen
afstrepen van onze bucketlist.”
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Participeren in samenleving

Gemeente wil
wijkleerbedrijf
verduurzamen

nieuws 07

Spelen in Speelstad Venray
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Gemeente Venray wil meer aandacht schenken aan inwoners met een
uitkering met een ontheffing van de arbeidsverplichtingen. Zij wil deze
personen meer kansen geven om te participeren in de samenleving.
Zij gaat onderzoeken of het bestaande wijkleerbedrijf dat zij hiervoor
heeft, uitgebreid kan worden.
De gemeente wil onderzoeken of
het mogelijk is om een zogenaamde
Participatie Impact Bond op te zetten.
Hiermee wil zij verschillende partijen
die zich inzetten om mensen met een
uitkering weer in de samenleving te
laten participeren bij elkaar brengen.
“Juist de mensen die een tijdelijke
ontheffing van de arbeids
verplichtingen hebben kunnen in de
huidige tijd, door een krapte op de
arbeidsmarkt en doordat verenigingen
zoekende zijn naar vrijwilligers, de
kans krijgen om te participeren”, aldus
de gemeente.

Doelgroep meer
perspectief bieden
In Venray zijn 385 personen
met een tijdelijke ontheffing van de
arbeidsverplichtingen, vaak vanwege
een persoonlijke situatie. In vergelijking met landelijke cijfers is dit
aandeel fors te noemen, stelt de
gemeente. In Venray gaat het om
27,5 procent van de personen die in
de bijstand zit, vergeleken met een
landelijk gemiddelde van 10 procent. “Die doelgroep willen we meer
perspectief bieden. Nu zijn de econo
mische tijden goed te noemen, dus nu
is het juiste moment te investeren in
mensen”, aldus de gemeente.

Momenteel heeft de
gemeente hiervoor sinds 2 jaar het
wijkleerbedrijf. Dit is gericht op
verbinding tussen onderwijs, zorg,
wijkbewoners en dagbesteding.
Met een Participatie Impact Bond
wil zij dit initiatief verduurzamen.
Met zo’n Participatie Impact Bond
betaalt de gemeente enkel de inzet
wanneer het resultaat positief is, in
dit geval wanneer mensen actief
gaan deelnemen in voorzieningen, als
vrijwilliger of zelf aan het werk gaan.
Ook wil de gemeente deelnemers
kwalificeren met certificaten. Als er
geen positief resultaat is, betaalt de
gemeente geen vergoeding.

Draagvlak nodig van
partijen
De gemeente gaat nu
onderzoeken of een dergelijke bond
haalbaar is. Ze onderzoekt of en welke
partijen met elkaar samen zouden
willen werken. “Er is draagvlak nodig
van bepaalde partijen om deel te
nemen aan de Participatie Impact
Bond. Zeker wanneer we ons focussen
op mensen met een ontheffing van
de arbeidsverplichtingen. Dan zijn
vaak partners als huisartsen, Vincent
van Gogh en maatschappelijk werk
betrokken.”

Maatregelen

Geluidsoverlast in
het gemeentehuis

Het centrum van Venray werd zaterdag 7 juli even omgetoverd tot een echt kinderparadijs.
Junior Kamer Venray organiseerde op het Schouwburgplein Speelstad Venray. Bij het evenement konden
kinderen springen op de springkussens, in de draaimolen of zich lekker vies laten worden in de grote
zandbak. De opbrengsten van de speeldag gaan naar het goede doel. Junior Kamer Venray gebruikt het
geld onder andere voor haar project om een spettervallei te realiseren in Venray. Deze speelplaats met
allerlei waterspellen moet komen te liggen bij speeltuin ‘t Speelvlak in Vlakwater in Venray.

Gemeente Venray gaat maatregelen nemen om geluidsoverlast die
werknemers ervaren in het gemeentehuis te verminderen. Dat gaat in
totaal zo’n 30.000 euro kosten.
Sinds de renovatie van het
gemeentehuis in Venray in 2012
komen er klachten van medewerkers
over de flexwerkplekken op de derde
verdieping. De medewerkers klagen
over geluidsoverlast en een slechte
akoestiek. Door het hoge ongelijke
plafond en veel glas en harde
oppervlakken in de ruimte ontstaat
er veel galm in de ruimte.
“De geluidshinder gaat in
toenemende mate ten koste van het
werkplezier en de concentratie op de
werkvloer”, aldus de gemeente.
De klachten waren al geruime tijd
bekend, maar werden steeds
weggewoven. Op aandringen van de
teammanagers is er nu een
geluidsmeting gedaan waaruit blijkt
dat het geluidsniveau inderdaad te
hoog is om geconcentreerd te

kunnen werken.

Galm verminderen
Gemeente Venray gaat nu aan
de slag met het aanpakken van
deze geluidsoverlast om zo de galm
te verminderen. Er wordt onder
andere een geluidsabsorberend
plafond aangebracht en er komen
schermen tussen de werkplekken
te staan. Daarnaast zijn er ook
binnen de organisatie van de
gemeente afspraken gemaakt om
de geluidsoverlast te beperken. Zo is
afgesproken dat medewerkers elkaar
aan moeten spreken als ze last
hebben van elkaar. De maatregelen
gaan zo’n 30.000 euro kosten.
De gemeente wil dit financieren
vanuit het potje ‘onvoorziene
kosten’.

Theaterfestival

Cirque de la Lune
Zaterdagavond 21 juli 2018
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Kasteeltuinen Arcen is het groene
podium voor diverse kleinkunst,
theaterartiesten en live muziek!

Kijk voor meer informatie & tickets op:

www.kasteeltuinen.nl

Straattheater
en kleinkunst
in de tuinen |
Muziekoptredens |
foodstands en
een cocktailbar |
Zinderende vuuract
als finale!
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Blieve loépe

‘Een belofte aan mijn vader’
Jackie Guelen (64) uit Castenray loopt vanaf dinsdag 17 juli voor de
eerste keer de Nijmeegse Vierdaagse. Haar deelname is een belofte aan
haar vader, die vier jaar geleden stierf. Samen de vierdaagse lopen kan
niet meer, maar in gedachten is haar vader er altijd bij.
Toon Guelen was helemaal gek
van de Nijmeegse Vierdaagse, vertelt
zijn dochter Jackie. “We gingen vaak
samen met hem kijken naar de intocht
op de Via Gladiola en hij heeft ‘m
vroeger ook een paar keer uitgelopen.” Toen Jackie’s moeder zo’n tien
jaar geleden stierf, kwam ze er samen
met haar broer en zus achter dat hun
vader aan Alzheimer leed. “De zes jaar
daarna hebben we met z’n allen voor
hem gezorgd”, vertelt Jackie. “Dat was
de mooiste tijd die ik met hem heb
beleefd. Dat klinkt misschien gek,
omdat hij ziek was, maar Alzheimer
hoeft niet altijd alleen maar triest te
zijn. Mijn vader was een happy
demente man. Ik heb mijn vader in die
tijd leren kennen zoals hij echt was.”

‘Doe je dat echt?’
Jackie nam haar vader in 2012
nog één keer mee naar de Nijmeegse
Vierdaagse. “Hij had de dag van zijn
leven”, vertelt ze. “We waren per
ongeluk op de eretribune terechtgekomen, maar we deden alsof we van

niets wisten. Hij liet aan iedereen
een foto zien van hemzelf tijdens de
Vierdaagse in de jaren vijftig. Hij heeft
de tocht in totaal drie of vier keer uitgelopen.” Dolgraag wilde Toon nog
één keer de vierdaagse lopen, samen
met zijn dochter. “’Jack’, vroeg hij,
‘gaan we dat samen doen?’ Maar dat
ging toen door de Alzheimer al lang
niet meer.” Jacky beloofde haar vader
zelf de vierdaagse te lopen. Voor hem.
“Hij vroeg: ‘Doe je dat echt?’. ‘Ja, dat
doe ik echt’, zei ik hem. Ik heb het
hem beloofd.”

Misschien geen toeval
Dit jaar was het zo ver.
Jacky besloot zich in te schrijven voor
de Nijmeegse Vierdaagse. Eerst moest
ze nog wel ingeloot worden. Dat ging
niet zonder slag of stoot. “In eerste
instantie werd ik uitgeloot. Dat was
niet leuk, want ik was al ontzettend hard aan het trainen. Rond april
bleek er nog een naloting te zijn,
omdat er nog wat deelnemersplaatsen te vergeven waren. Ook hier had

Voor ons regiokantoor in Horst zijn wij op zoek naar een

Recruiter

(32–40 uur per week)

Vac. nr. P026422

Uitdagende functie voor een HBO’er met mensenkennis en organisatievermogen, een arbeidsmarktspecialist die weet waar de
regionale kansen liggen. Je bent verantwoordelijk voor het complete proces van werving, selectie en plaatsing van kandidaten.
Bij arbeidsbemiddeling raak je de corebusiness van bedrijven
én het hart van mensen. In een snelgroeiende organisatie sta
jij voor de juiste match tussen kandidaten én vacatures bij
onze opdrachtgevers. Je komt terecht in een leuk, leergierig
team, krijgt 41 ‘vakantiedagen’ en goede marktconforme
arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie op ab-werkt.nl/recruiter-horst

Toon Guelen (zittend, tweede van links)
tijdens zijn deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse
ik geen geluk, want de website om in
te schrijven deed het niet. Ik moest
weg, dus uiteindelijk legde ik me erbij
neer. Dan is het niet voor mij bestemd,
dacht ik.” Later die dag kreeg ze een
berichtje van haar man. “Hij had
heel toevallig nog een keer op de
site gekeken, precies op het moment
dat de inschrijving open ging. Zo
mocht ik toch nog meedoen.” Of het
echt toeval was, weet Jackie niet.
“Misschien heeft pap dat wel allemaal
van bovenuit geregisseerd”, lacht ze.
Na de inschrijving ging ze nog
fanatieker trainen. “En als je weet dat
je echt mee mag doen, dan loop je
heel anders”, vertelt Jackie. “Sjaak,
een vriend van ons, loopt de vierdaagse dit jaar voor de 19e keer.
Hij werd mijn coach en leerde hoe
ik moest lopen. In het begin ging ik
veel te snel. Ik ging als een idioot van
start, dat houd je natuurlijk nooit vol.”
Een echte wandelaar was ze nooit,
maar ze krijgt steeds meer plezier
in het trainen. “Als ik mijn rugzak
omdoe, dan krijg ik meteen weer dat
gevoel. Dan wil ik gewoon gaan lopen.
Soms is het trainen zwaar. De langste
afstand die ik in mijn eentje gelopen
heb, is 37 kilometer. Toen zat ik er echt
wel even helemaal doorheen. “’Dit is
een eenmalige deal, pap’, heb ik toen
gezegd, terwijl ik naar boven keek.
Maar inmiddels vind ik het wandelen
zo leuk geworden, dat ik misschien
nog wel een keer mee wil doen.”

“Ik ben er nog niet, maar ik sta verbaasd van mezelf dat ik dit tot nu
toe kan. Ik word ook van alle kanten gesteund, dat is heel fijn.”
Haar belofte aan haar vader maakt
het volhouden gemakkelijker, denkt
ze. “Ik wil dit gewoon zo graag voor
hem doen. Die man had ontzettend
veel wilskracht, ook tijdens zijn ziekte.

Als ik het zwaar krijg, dan denk ik
daaraan. Als hij dat allemaal vol kon
houden, dan kan ik die vierdaagse
lopen. Ik ga het redden, dat weet ik
gewoon. Het is een belofte en die
breek ik niet.” Jackie voelt het iedere
keer: tijdens het wandelen is haar
vader er gewoon bij. “En ik weet zeker
dat hij trots is.”

‘Ik ga het redden’
Maar eerst moet Jackie de editie van dit jaar uitlopen. Ze gaat vier
dagen lang 30 kilometer wandelen
door de omgeving van Nijmegen.

Wat pakken we
vandaag aan?
AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NL Horst
T. 077 – 39 808 83
ab-werkt.nl

Nijmeegse Vierdaagse
De 102e editie van de Nijmeegse Vierdaagse wordt van dinsdag 17 tot vrijdag 20 juli gelopen. Jaarlijks doen
er tienduizenden lopers uit de hele wereld mee aan het wandelevenement. De vierdaagse is het grootste
meerdaagse wandelevenement van de wereld en staat ook wel bekend als ‘the Walk of the World’.
Deelnemers kunnen vier dagen
lang 30, 40 of 50 kilometer lopen.
Ieder jaar doen er ook grote groepen
militairen mee aan de wandeltocht. Zij
moeten verplicht met bepakking van

10 kilo lopen. De laatste dag worden de
wandelaars traditioneel met gladiolen
onthaald op de Sint Annastraat, die
voor de gelegenheid wordt omgedoopt
tot de Via Gladiola. Ook uit Venray doen

veel wandelaars mee aan de
Nijmeegse Vierdaagse. Onder andere
wethouder Jan Loonen (CDA) is al vele
malen van de partij geweest en doet
ook dit jaar weer mee.
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Nieuwe ‘niet-gekleurde’ bijeenkomst
over school Merselo
Er moet een bijeenkomst komen die niet gekleurd is, waarbij alle inwoners van Merselo aanwezig kunnen
zijn en iedereen zich kan laten horen over wat er moet gebeuren met basisschool De Lier. Deze conclusie werd
getrokken tijdens de openbare dorpsvergadering van Merselo in d’n Hoek op woensdag 4 juli over de mogelijke
verhuizing van basisschool De Lier naar MFA D’n Hoek.

ik hier tijdens de kermis over sprak,
blijkt er ook een gedeelte te zijn dat
zegt geen kinderen meer op de school
te hebben, dus waarvoor het niets uitmaakt”, wordt er gezegd.

Bijeenkomst te
gekleurd

Het is een plan dat al jaren speelt
bij de dorpsraad van Merselo: het plan
om basisschool De Lier samen te
voegen met de gemeenschappelijke
accommodatie D’n Hoek. Op woensdag
20 juni werd er een bijeenkomst
gehouden waarna de Merselonaren
hun reactie op een briefje konden
deponeren in een emmer bij café Den
Tommes. Tijdens een dorpsvergadering op 4 juli werden de resultaten
besproken door dorpraadsvoorzitter
John van Dijck. “Naar aanleiding van
de bijeenkomst op 20 juni hebben we

182 getekende manifesten ontvangen.
Allemaal positief over de verhuizing
van de school naar D’n Hoek, op zes
negatieve reacties na”, geeft Van Dijck
aan. “Het betreft hier voornamelijk
buurtbewoners die vrezen voor wat er
met de leegstaande locatie gebeurt,
maar ook verenigingen die nu gebruiken maken van de kantine. Er moet
iets veranderen en verandering doet
nu eenmaal pijn.”
Het merendeel stemt in met
verplaatsing van het schoolgebouw,
maar de kwestie ligt genuanceer-

Venrayse
bijeenkomstruimte
Hartgroep gesloten
De locatie van de Hartgroep aan de Westsingel 1 in Venray is gesloten. De stichting is slachtoffer geworden van inbraken en heeft niet
langer een eigen ruimte. Alle reguliere activiteiten, zomeractiviteiten
en bijeenkomsten in de regio Venray zijn tot nader bericht afgelast.
Sinds de oprichting in 2015 was
de Hartgroep gevestigd aan de
Westsingel 1 te Venray. Toen het
pand in 2017 werd verkocht, kon
de Hartgroep kosteloos in het pand
blijven zitten. Wel kreeg ze andere
kantoor- en bijeenkomstruimtes ter
beschikking. Deze werden in hun
geheel opgeknapt en ingericht naar
wensen van de stichting. In april van
dit jaar was de bijeenkomstenruimte
klaar en werden er meerdere bijeenkomsten gehouden.
In mei 2018 werd de stichting echter het slachtoffer van een
inbraak in één van de opslagruimten.
Een week later vond er opnieuw een
inbraak plaats. In totaal werd er voor
vele duizenden euro’s aan onder
andere beamers, ICT-apparatuur,
spelcomputers en AED-trainers
gestolen. De Hartgroep was, omdat
ze officieel geen huurder is van de
ruimte, niet verzekerd en kon na de
inbraken ook niet langer in het pand

blijven. Daardoor zit de stichting nu
zonder ruimte.
Door het verlies van de ruimte en
de inbraken is het voor de Hartgroep
niet mogelijk om de locatie in Venray
open te houden. “Voor de locatie in
Venray is met name de inbraak en
het verliezen van een eigen ruimte
een doodsteek geweest en er komt
voorlopig ook geen nieuwe bijeenkomstruimte. Er zijn tot op heden
geen nieuwe subsidies of sponsoren, dus ook geen budgetten om
iets dergelijks nogmaals op poten te
zetten”, aldus de stichting, die alle
activiteiten en bijeenkomsten tot
nader bericht heeft afgelast. “Er zijn
contacten geweest met Venrayse
wethouders en gemeenteraadsleden.
Die doen hun best om een ruimte
te vinden, maar zijn uiteraard ook
gebonden aan regels en mogelijkheden. Lokale bestuurders en vrijwilligers gaan zich beraden over hoe nu
verder te gaan.”

der, volgens verschillende leden van
de dorpsraad. Volgens Van Dijck is
het hoe dan ook belangrijk om uit te
vinden waarom er mensen tegen de
verplaatsing zijn. “Van de mensen die

Een geluid dat door meerdere
leden gedeeld wordt, is dat de
bijeenkomst van 20 juni veel te
gekleurd was en eigenlijk al ingesteld
was op de verplaatsing van de school.
Ook zijn de aanwezigen van mening
dat de bijeenkomst niet voldoende
gecommuniceerd werd. “De nadruk
lag heel erg op dat de school naar
D’n Hoek moest komen, waardoor
het leek alsof mensen eigenlijk geen
keuze meer hadden. Daarnaast kregen
mensen niet echt een idee wat er
allemaal bij komt kijken”, zegt één
van de aanwezigen. Van Dijck geeft
aan dat ze de invulling en het plan
bewust open hebben gelaten, puur om
te peilen hoe mensen tegenover de
verplaatsing staan.
Het plan van de dorpsraad is dan
ook om een bijeenkomst op te zet-

ten, waarbij te zien is wat het beste is
voor het dorp, zonder dat verplaatsing
de enige optie is. “Een niet-gekleurde
bijeenkomst met de mogelijkheden
op een rijtje, die ook laten zien wat er
gebeurt als we niets doen”, wordt er
aangegeven. Dat er iets moet gebeuren is hoe dan ook zeker, dat is waar
alle aanwezigen het over eens zijn.

Alle mogelijkheden
op een rijtje
“Als we niet doorgaan met de verplaatsing, dan heeft dat ook consequenties en moeten we kijken naar
andere mogelijkheden. Het schoolgebouw voldoet niet meer aan de eisen
en is nu ook veel te groot tegenover
het aantal leerlingen dat er zit”, geeft
één van de leden aan. Ook moet er
natuurlijk gekeken worden naar het
stuk grond dat vrij komt als de school
verplaatst zou worden, aldus van Dijck.
“Dat is ook het grootste vraagstuk
voor de buurtbewoners.” Hij stelt voor
om een bijeenkomst te organiseren na
de zomer waar alle Merselonaren mee
kunnen praten over verdere invulling
van de basisschool .

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met de
inzet van verreikers, vrachtwagen, mini-kranen en autolaadkranen.
Scheepens werkt met hun klanten in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld:
• agrarische en industriële sector;
• woningbouw en utiliteitsector;
• staalbouw en petrochemische sector.
Ons bedrijf is gelegen in het centraal gelegen Ysselsteyn met een werkgebied
tussen Nijmegen, Roermond en Tilburg. Scheepens Verreikers is een jonge en
creatieve organisatie en werkt met een gedreven en ambitieus team.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

MACHINIST/CHAUFFEUR
voor werkzaamheden in de asbestsanering/bouw (40 uur p/w)

Functie-eisen:
• bereid om studies te volgen binnen de organisatie;
• vrachtwagenrijbewijs is een pre (of het behalen hiervan);
• ben jij gemotiveerd, vakbekwaam en kun je goed zelfstandig werken?
• Heb je het idee dat je uitgeleerd bent in je huidige functie of heb je zin in iets nieuws?
• Vind jij het een uitdaging om een bijdrage te leveren aan het verder
professionaliseren van een dynamisch bedrijf en jezelf daarmee verder te
ontwikkelen als chauffeur/machinist?
Neem dan contact op met Dirk Scheepens
Tel: 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u terecht op onze website:
www.scheepens-verreikers.nl of op onze facebookpagina.
Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 26

Gemeentelijk vuurwerkverbod heeft geen zin
De meerderheid van de stemmers is het eens met de stelling dat een
gemeentelijk vuurwerkverbod geen zin heeft. In totaal ziet 77 procent geen
heil in deze oplossing. De overige 23 procent, net iets minder dan een kwart
van de stemmers, ziet zo’n verbod juist wel zitten.
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid besliste woensdag 20 juni
onder druk van een meerderheid van de Tweede Kamer dat gemeenten
voortaan zelf mogen beslissen of hun inwoners met de jaarwisseling
vuurwerk mogen afsteken of niet.
Veel Nederlandse gemeenten, waaronder Venray, zijn van mening dat
deze regeling weinig zin heeft. In Venray is het dan ook nog niet nodig
om een vuurwerkverbod in te stellen, vindt burgemeester Hans Gilissen.
Een vuurwerkverbod is alleen effectief als dit voor het hele land geldt, stellen

NieuwZeeland
Iedere maand selecteert
BNNVara de beste (inter)
nationale speeches. Voor juni
was de Nieuw-Zeelandse
premier Jacinda Ardern geselecteerd. Toegegeven: De wijze
waarop ze de natie toesprak
was bijzonder (vanaf haar
bank met haar pasgeboren
dochter op de arm), maar de
speech zelf kon mij qua vorm
en opbouw niet bekoren.
Het onderwerp echter wel.
Lijdend voorwerp was namelijk
het ‘families package’, een soort
kinderbijslag waarover in NieuwZeeland veel te doen is omdat
kinderarmoede een van de grote
hoofdpijndossiers betreft.
Juist omdat dit totaal niet strookt
met mijn beeld over NieuwZeeland, ben ik gaan zoeken.
En wat blijkt?
Meer dan 30 procent van de
kinderen in Nieuw-Zeeland groeit
op in armoede. De overheid
slaagt er niet in om dit probleem
structureel aan te pakken, waardoor kinderen onderwijs, vrijetijdsbesteding en toekomstperspectieven worden ontzegd.
Vivien Maidaborn, CEO van Unicef
Nieuw-Zeeland, definieert dit
probleem messcherp: “Als maatschappij hebben we kinderarmoede genormaliseerd, we
vinden het aannemelijk dat een
deel van onze samenleving in
armoede moet leven.”
Wanneer mij ook duidelijk
wordt dat Nieuw-Zeeland boven
aan een internationale lijst van
41 landen staat als het gaat om de
meeste zelfmoorden onder jongeren, sta ik paf. Gemiddeld plegen
15,6 op de 100.000 jongeren in
Nieuw-Zeeland zelfmoord! Ter vergelijking: in Nederland gaat het
om 4,2 jongeren per 100.000.
Ik ben benieuwd in welke mate
deze cijfers betrekking hebben op
de Maori en op de Pakeha bevolking (Nieuw-Zeelanders van
Europese afkomst) ofwel: Hoe is
deze sociale ongelijkheid, deze
tragedie, verdeeld over zwart en
blank?
Jimmy

het VNG en de burgemeester. Het zou tot een ongewenst waterbedeffect
leiden, omdat er dan in de ene gemeente wel vuurwerk afgestoken mag
worden en in de andere niet. Ook Wim Kooter geeft bi de poll op Facebook
aan dat hij het niet eens zou zijn met een gemeentelijk vuurwerkverbod.
“Lekker blijven knallen hoor”, stelt hij. “Anders wordt het toch wel gehaald in
België of Duitsland.”
Aan de andere kant zijn er natuurlijk gemeenten waar meer overlast van
vuurwerk is dan op andere plekken. Denk bijvoorbeeld aan grote steden.
Daar zou zo’n gemeentelijk verbod misschien wel werken. En daarnaast zullen
de echte vuurwerkfanatici naar een andere gemeente verplaatsen, maar veel
andere personen zullen dit niet de moeite waard vinden. Het vuurwerkgebruik
neemt dan altijd af en daar gaat het om.

Cameratoezicht bij afvalinzamelpunten
gaat te ver
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Gemeente Venray gaat cameratoezicht plaatsen bij afvalinzamelpunten
om zo afvaldumping tegen te gaan. Er komen drie camera’s die gaan rouleren
tussen negen inzamelpunten in de gemeente. In totaal zijn er zestien
afvalinzamelpunten in de gemeente Venray en bij meer dan de helft wordt er
ook afval naast de containers neergezet. De gemeente heeft al op verschillende
manieren geprobeerd het probleem te verhelpen, onder andere met het
plaatsen van borden en met extra toezicht. Deze oplossingen hebben niet
geholpen en nog steeds zorgt afval naast de containers voor overlastsituaties

en het opruimen van dit afval kost weer extra geld, zo stelt de gemeente.
Aan de andere kant kost ook het toezicht de gemeente geld.
Structureel gaat het toezicht de gemeente al 3.000 euro per jaar kosten en dan
zijn eenmalige kosten voor bijvoorbeeld de aanschaf van de camera’s nog niet
meegeteld. Bovendien is cameratoezicht bij een afvalinzamelpunt misschien
ook wel in strijd met het recht op privacy dat we in Nederlanders kennen.
Cameratoezicht bij afvalinzamelpunten gaat te ver. Wat vindt u? Geef uw
mening via Facebook

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Fijne zomervakantie!
Nu de raadsvergaderingen van 26 juni en 3 juli erop zitten, gaat de
gemeenteraad met zomerreces. Op 28 augustus start de raadscyclus
weer met de commissievergaderingen.
In de vergadering van juni zijn
nog wat lopende politieke zaken
afgewikkeld waaronder de jaarrekening van 2017. Financieel is deze
afgesloten met een plus van circa
4,5 miljoen euro. Een mooie basis
om de raadsperiode 2018-2022 mee
te starten. Verder heeft VENRAY
Lokaal de signalen die inwoners
hebben geuit opgepakt en daarover
raadsvragen gesteld. Naar blijkt is
er in Venray wel degelijk sprake van
toename van rattenoverlast, en met
name de bruine rat. Onze wethouder Carla Brugman beaamde de

toename en gaf aan onderzoek te
gaan doen. Afhankelijk van de
resultaten zal bekeken worden welke
maatregelen getroffen zullen worden. Ook antwoordde ze dat de
gevaarlijke oversteek Oude
Overloonsweg/St. Jozefweg/
Noordsingel in 2019 eindelijk veiliger
zal worden voor de overstekers. Er zal
dan een wegreconstructie worden
uitgevoerd. Ze gaf ook aan dat het
bushokje aan de Oude Heerweg in
Blitterswijck is verwijderd zonder
goed overleg en communicatie.
Tegelijkertijd heeft zij het beleid wat

hieraan ten grondslag ligt uiteen
gezet.
Inwoners hebben recht op duidelijkheid en dus zijn raadsvragen hiervoor ook een goed middel. Op 3 juli is
gedebatteerd over de Voorjaarsnota
en het coalitieakkoord “Een gezonde
toekomst voor Venray” van CDA,
VENRAY Lokaal en D66. Prima debatten die nu mede de opmaat vormen
voor het collegeprogramma en de
begroting 2019. Een fijne vakantie
en een gezellige kermis gewenst.
Daarna weer vol energie er tegenaan.
Wij zijn bereikbaar via info@venraylokaal.nl
Tino Zandbergen,
fractievoorzitter VENRAY Lokaal
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GEPLUKT Maja Kateman-van Opbergen
Waar ze nu staat, is haar echter
niet zomaar aan komen waaien. Toen
ze veertig jaar geleden haar werkende
leven bij de Rabobank begon, moest
ze flink aan de bak. “Het was in die tijd
niet gebruikelijk om als moeder te blijven werken. Bij de Rabobank was ik de
eerste die dat deed en moest ik voor
mijn gevoel voor 300 procent presteren, ten opzichte van mijn mannelijke collega’s.” Ook kreeg ze te maken
met een kort geding met het ministerie, toen ze haar eigen reisbureau
Buitenlandse Zaken had genoemd.
“Samen met een collega wilden we
ons eigen bedrijf opzetten en kregen
hiermee te maken. Het heeft ons veel
promotie opgeleverd, onder andere
op televisie bij Ook Dat Nog, maar het
heeft ook heel veel geld, energie en
tijd gekost”, vertelt ze. Tegenwoordig
is ze ondernemer, maar zet ze zich
ook voor anderen in. Zo is ze al 18 jaar
betrokken bij de sinterklaasintocht in
Venray en alle activiteiten die daarbij
komen kijken, helpt ze twee keer per
jaar mee aan de modeshow in het centrum en maakt ze deel uit van Kvinner:
een netwerk van vrouwelijke ondernemers in Venray.

Ze vindt niets zo mooi als ervoor zorgen dat mensen van een fijne vakantie kunnen genieten. Maar klaarstaan voor anderen als er juist onverwachts iets onprettigs gebeurt, vindt ze des te belangrijker. Daarnaast heeft
ze haar liefde voor de Nederlandse taal weten te combineren met haar passie voor reizen. Deze week wordt Maja
Kateman–van Opbergen (61) uit Heide geplukt.
Oorspronkelijk is Maja opgeleid tot
Nederlands docente, maar dat bleek
achteraf toch niet voor haar weggelegd
te zijn. Haar interesse in de
Nederlandse taal heeft ze wel altijd
behouden. Ze ging aan de slag bij de
Rabobank, waar ze een interne opleiding volgde tot reisadviseur.
“Mijn ouders gingen vroeger elk jaar op
vakantie en daar genoot ik altijd van,
maar nog meer sprak me het gedeelte

aan waarbij ik me over mensen kon
ontfermen. De wensen van mensen
filteren en die vertalen in een vakantie
en zorgen dat het allemaal klopt.
Maar ook als het niet klopt, er een
vulkaan uitbarst, een hotel tegenvalt,
juist dan komt het ware ondernemen
om de hoek kijken.” Voor haar is het
werk meer dan ‘een reisje verkopen’.
“Je gaat een lange termijnrelatie met
iemand aan. Je maakt kennis, leert de

klant beter kennen en mijn uitdaging is
om ze dan te verrassen met een
passende reis.” Sinds 1995 heeft ze
haar eigen reisbureau genaamd Vice
Versa in het centrum van Venray.
“Hier organiseren we soms ook eigen
reizen voor 50+-ers, die ik zelf begeleid
en waar ik dan een reisverslag over
schrijf. Zo komt mijn oude liefde voor
de taal toch nog van pas.”

Samen met maatje
Toon
Maja is geboren en getogen in
Venray, maar tegenwoordig woont
ze in het rustige Heide, zoals ze dat
zelf noemt. Daar woont ze met ‘haar
maatje’ Toon (65), waarmee ze 38 jaar
getrouwd is. “We kennen elkaar al
42 jaar. Ik heb hem leren kennen met
de vasteloavend en het was liefde op
het eerste gezicht. Onze ouders kenden elkaar al en hun goede relaties
waren voor ons een heel goed voorbeeld. De carnaval is er bij ons allebei
met de paplepel ingegoten, mijn vader

is bijvoorbeeld al eens prins geweest.
Het loopt als een rode draad door ons
leven.” Met Toon kan ze ontzettend
lachen en dat is iets wat ze ook heel
belangrijk vindt. “Hij heeft zulke droge
humor en weet me ook altijd weer voor
de gek te houden. Veel mensen spreken
over een sterke vrouw achter de sterke
man, maar dat is in dit geval zeker
andersom. Tegenwoordig is hij huisman, maar hij heeft zelf tot acht jaar
geleden een schildersbedrijf gehad, dus
we weten allebei hoe het is om ondernemer te zijn. Daar hebben we elkaar
ook altijd in weten te ondersteunen.”

Niet achter de
geraniums
Momenteel is Maja bezig om het
reisbureau over te dragen aan een
collega. “Sinds een half jaar is mijn
collega Anne voor de helft medeeigenaar en het is de bedoeling dat zij
over 2,5 jaar het bureau in zijn geheel
overneemt. We zijn nu dus flink aan
het bikkelen om dit goed over te dragen.” Wat ze daarna gaat doen, weet
ze nog niet. “Ik heb geen plannen voor
daarna en ik ga ook nog niks toezeggen. Zeker is dat ik dan wel even een
paar weken afstand neem van alles
en dan kijk wat op mijn pad komt.”
Achter de geraniums zitten met haar
man staat hoe dan ook niet op de
planning. “Hij is nog altijd actief als
klusser, zo helpt hij onze dochter mee
met het verbouwen van haar huis.
Als dat klaar is, is ons huis waarschijnlijk verkocht en kan ons nieuwe huis
verbouwd worden. Zelf wil ik misschien nog iets gaan doen als coach
voor jonge ondernemers, waarbij ik
ze een spiegel kan voorhouden en ze
kan vertellen over de valkuilen. Zeker
is dat ik wil blijven leren en me als
ondernemer wil blijven ontwikkelen.”

PUZZEL

Sudoku

NIEUW!
SEIZOENSDAG 14 JULI

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
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Kom jij zaterdag 14 juli ons
bedrijf bezoeken tijdens de
landelijke blauwe bessen dag?

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Tijdens deze dag zijn er
verschillende standjes,
rondleidingen over het
bedrijf, muziek, is er een
GPS tocht voor de jeugd en
voor de kleintjes is er een
kleurwedstrijd.
Ook worden er deze dag
huifkartochten georganiseerd.
Dus laat u vooral verrassen!

In de maanden juli en augustus organiseren we bij “Handje
Gezond” elke zondag leuke huifkartochten ‘rondje blauwe bes’.
Samen met herberg “de Morgenstond” in Griendtsveen wordt
deze culinaire reis elke zondag georganiseerd. Tijdens deze reis
proeft u de blauwe bes op z’n best èn op z’n lekkerst uiteraard.
Tijdstippen vertrek
12.00u, 13.30u, 15.00u
Prijs volwassenen
€ 14,75
Prijs kinderen
€ 12,25
Reserveren kan bij Handje Gezond via 06 34451302
Vanaf 1 juli tot 1 september zijn wij weer dagelijks geopend
van 9.00u tot 18.00u. voor verse blauwe bessen en blauwe
bessenproducten.
Fam. de Kleijne | Dorperpeelweg 15 | 5966 PM America
handjegezond.nl | blauwebessenwinkel.nl
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‘Blurring’ in centrum Venray

Enthousiasme
over proef

12
07

Campagne Versleijen Oirlo

Betekenis oranje pijlen
In dertig kernen in de gemeenten Horst, Venray en Boxmeer doken twee weken geleden oranje pijlen op
met de tekst ‘Loop jij hier warm voor?’. Dit blijkt een initiatief te zijn van het bedrijf Versleijen Oirlo.
Achterliggende gedachte is de zoektocht naar technisch personeel.

Gemeente Venray wil de proef waarbij bepaalde mengvormen van
winkel en horeca in het centrum van Venray worden toegestaan nog een
jaar voortzetten. Na één jaar zijn zowel de gemeente als de deelnemers
positief en blijkt deze vorm van ‘blurring’ nog geen negatieve effecten te
hebben.
In het winkelcentrum van Venray
ging op 1 juli een twee jaar durende
proef van start om een mengvorm van
winkels en horeca toe te staan.
Dit houdt bijvoorbeeld in dat een
slijterij een proeverij kan organiseren
of dat een horecazaak flessen wijn
mag verkopen. Voorheen waren zulke
mengvormen, ook wel ‘blurring’
genoemd, niet mogelijk door
regelgeving als de Drank- en
Horecawet. De proef wil niet zeggen
dat alle mengvormen mogelijk zijn, er
zitten regels verbonden aan de
deelname. Op plekken waar veel
kinderen komen mag bijvoorbeeld
geen alcohol worden geschonken of
verkocht. Maar door bepaalde
mengvormen tijdens de proef wel toe
te staan, hoopt gemeente Venray op
meer levendigheid en innovatief
ondernemerschap in het centrum van
Venray.

Kaas- en
wijnproeverijen
Na één jaar werd de proef
dit voorjaar geëvalueerd door de
deelnemende ondernemers en
gemeente Venray. In Venray deden
drie ondernemers mee met de proef.
Kaaswinkel De Kaaskenner kon in
de winkel kaas- en wijnproeverijen
organiseren. Restaurant Zowyzo
verkocht afgelopen periode ook
producten zoals dressings, wijnen en
koffiebonen. Bierwinkel Mr. Hop mocht
naast de verkoop van (speciaal)bier
haar klanten nu ook uit kleine glaasjes
laten proeven.
De ondernemers zijn enthousiast
over blurring en zien de toegevoegde
waarde ervan in. “Het is maar heel
beperkt en het draagt maar weinig
bij aan de omzet”, zegt Arjan Wienen
van restaurant Zowyzo. “Maar het is

wel een serviceproduct en vergroot
ons visitekaartje. Problemen hebben
we er nog niet mee gehad.” Ook bij
Mr. Hop zijn ze tevreden met de
mogelijkheden die blurring biedt.
Medewerker Chris van Erven:
“Voor ons is het positief dat we onze
klanten bieren kunnen laten proeven.
Ook bij de kleine evenementen die we
in de winkel organiseren is het handig.
Zo hebben we wel eens brouwers
hier en die kunnen door blurring ook
gewoon schenken.”

Geen negatieve
effecten
De gemeente is ook tevreden.
Ze heeft het afgelopen jaar geen
negatieve effecten ervaren door
blurring en wil de proef dan ook
voortzetten in 2019. Tijdens de
gesprekken met de deelnemers bleek
wel dat er in Venray ook andere
ondernemers zijn die mengvormen
toepassen, maar die zich niet hebben
aangemeld voor de proef. Met hen
gaat de gemeente het gesprek
aan om te vragen of ze zich willen
aansluiten. Op deze manier hoopt de
gemeente de proef in 2019 nog wat te
verbreden.
Ook op nationaal niveau speelt
de discussie over het toestaan
van mengvormen van winkel en
horeca weer. De VVD wil met een
wetsvoorstel blurring toestaan en
hiervoor lijkt een Kamermeerderheid
te zijn. Staatssecretaris Blokhuis
van Volksgezondheid, Sport en
Welzijn is echter kritisch. Hij vindt
dat het groeiende aantal plekken
waar alcohol verkrijgbaar is risico’s
geeft voor de volksgezondheid.
Ook Verslavingskunde Nederland
geeft aan bezorgd te zijn over deze
ontwikkeling.

In Noord-Limburg en ZuidoostBrabant hebben veel technische
bedrijven te kampen met een tekort
aan personeel. “Gedreven en
geschoolde technici zijn schaars”,
aldus Paul Versleijen van Versleijen
Oirlo. “Om nieuwe medewerkers aan
je te binden, is het belangrijk om je als
technisch bedrijf te laten zien.
Het aanbod voor technisch personeel
is zeer groot, het is daarom zeer

Letselschade:
bel een LSA-advocaat!
Door: Kristel van de Molengraft, advocaat
Stel, u wordt het slachtoffer van een ongeval. Belt u dan meteen een
advocaat? Of bent u bang voor hoge rekeningen? Misschien denkt u wel
dat uw zaak niet ‘belangrijk genoeg’ is voor een advocaat? Ik hoop dat u
na het lezen van dit artikel gewoon durft te bellen!

Heeft u naast de WA-verzekering
een schadeverzekering inzittende
(svi) afgesloten en veroorzaakt u
zelf een ongeval? Dan wordt ook
uw eigen letselschade vergoed.
Deze verzekering wordt helaas
vaak vergeten.

ELK 2E
ARTIKEL 1 EURO
TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.
KORTINGEN TOT 70%
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

“Wij hebben daarom gekozen om te
gaan zoeken in de dorpen om ons
heen, wat resulteerde in een ludieke
campagne met oranje pijlen die
allemaal wijzen naar Oirlo.” In dertig
kernen in de gemeentes Horst aan de
Maas, Venray en Boxmeer plaatste
Versleijen Oirlo borden om de
aandacht te vestigen op het bedrijf en
op de functie.

Oh, zit dat zo!

Bij een ongeval moet de
aansprakelijke partij namelijk al
uw schade vergoeden. Dus óók de
advocaatkosten! De aansprakelijke
partij is meestal de verzekeraar van
de veroorzaker van het ongeval.
Het is dus niet zo dat de veroorzaker
alles zelf moet betalen, wat
weleens gedacht wordt.

TOTALE MAGAZIJN
LEEGVERKOOP

belangrijk om de keuze voor hen zo
makkelijk mogelijk te maken.”
Versleijen Oirlo voorziet in
installatietechniek en verzorgt
verwarmingsinstallaties in woningen
en (agrarische) bedrijfsgebouwen.
Momenteel is het bedrijf op zoek naar
een servicemonteur voor verwarming.
“Om in het grote aanbod aan uitingen
op te vallen, is het noodzakelijk om je
te onderscheiden”, aldus Versleijen.

Hoe kiest u nu de juiste advocaat?
Een letselschadeadvocaat klinkt voor
u misschien hetzelfde als een jurist
van een rechtsbijstandverzekering,
maar dat is niet zo. Elke advocaat
is een jurist, maar niet elke jurist

is een advocaat. Na een juridische
studie, moet een advocaat namelijk
verder studeren en beëdigd worden
door de rechtbank.
Om het dan nóg moeilijker te maken:
niet elke advocaat is specialist op het
gebied van letselschade. Net zoals
artsen, kiezen de meeste advocaten
ook voor een specialisme. Voor
letselschade heeft u daarom echt
een LSA-advocaat nodig. Dan weet
u dat uw advocaat lid is van de
specialisatievereniging LSA en dat
uw advocaat over die kennis en
ervaring beschikt die nodig is om
vaak langdurige en ingewikkelde
schaderegelingstrajecten tot een
goed einde te brengen.
Ook als u al een jurist of advocaat
heeft, kunt u altijd gratis en geheel
vrijblijvend contact opnemen met een
LSA-advocaat. U heeft namelijk recht

op een second opinion of om over te
stappen.
Waar ik normaal zeg “bij twijfel niet
oversteken”, adviseer ik u nu juist
“bij twijfel altijd bellen”!

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 82 | www.putt.nl
vandemolengraft@putt.nl
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aan
Sofie de Mulder

Afscheid
Vorige week was het een
week waarin ik veel afscheid
heb moeten nemen. Van mijn
stageplek, mijn collega’s bij
Het Meerdal en mijn huisgenoten. Dit komt omdat ik
nieuwe stappen heb gezet in
mijn leven, maar ook omdat
het einde van het schooljaar is
aangekomen. Veel scholieren
en studenten zullen dit probleem wel herkennen.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Sofie de Mulder
18 jaar
Oirlo
Raayland College en
Radboud Universiteit

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Er zijn een paar (ei)landen die zeker
nog op mijn lijstje staan, zoals
Thailand, Australië, Bali, Canada,
Nieuw-Zeeland en Ibiza. Deze landen
trekken mij allemaal aan door hun
mooie en unieke natuur. Als ik ooit
de kans krijg om een wereldreis te
maken, zou ik dat zeker doen.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik hou zelf meer van actie- en
misdaadfilms, maar als ik een film
mag kiezen om in te spelen, zou
ik toch voor iets heel anders gaan,
namelijk: Titanic. Het lijkt me leuk
om in deze film te spelen, omdat
heel veel mensen deze film gezien
hebben. Hierbij wordt aan de ene
kant romantiek afgewisseld met wat
spanning en dat lijkt me vooral leuk.
En natuurlijk is het al een hele eer om
met Leonardo DiCaprio in een bekende
film te spelen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Eigenlijk zijn er twee superkrachten
die ik graag zou willen hebben.
De eerste superkracht is de kracht
om mensen te kunnen genezen.
Als er dan iemand ziek is, kan
je deze persoon van zijn lijden
verlossen. Ook als er iemand pijn
heeft, kun je diegene helpen. Bij het
helpen van deze mensen, help
je indirect ook hun dierbaren. De
tweede superkracht die ik zou willen

hebben, is niet écht een superkracht.
Het lijkt me handig om zoveel te
kunnen eten als ik wil, zonder dik te
worden. Ik werk bij de Verleiding in
Venray en ik houd van ijs. Het zou
dus ideaal zijn als ik heel veel ijsjes
zou kunnen eten, zonder daar iets
van te merken.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Ik heb dit jaar mijn vwo-diploma
gehaald, gelukkig. Er waren namelijk
veel vakken die ik wat minder leuk
vond, daarom was mijn leukste vak
waarschijnlijk ook gym. Mijn stomste
vak was denk ik toch natuurkunde,
omdat dat mij nu eenmaal wat minder
interesseert. Nu ik naar een andere
school toe ga, heb ik natuurlijk ook
allerlei andere vakken, die mij hopelijk
beter bevallen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die met mijn eigen
telefoon gemaakt is, is een foto van
mezelf waarbij ik met een vlag voor
mijn huis stond, omdat ik die dag te
horen kreeg dat ik geslaagd was!
Wat is je favoriete hobby?
Mijn grootste hobby is korfbal.
Ik korfbal geloof ik vanaf mijn 6e bij
SVOC’01, waar ik nu in de senioren 1
speel. Ik korfbal op dit moment drie
keer per week. Daarnaast vind ik het
ook leuk om thuis workouts te doen.
In mijn vrije tijd ga ik graag met
vriendinnen gezellig kletsen of wat
drinken. Ook vind ik het heerlijk om
thuis op de bank Netflix te kijken.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb nog niet zo lang geleden
besloten dat ik Psychologie ga
studeren aan de universiteit in
Nijmegen. Ik heb heel lang nagedacht

over wat ik na het vwo wou gaan
doen. Eerst wilde ik graag iets met
voeding en sport doen, maar omdat
hierbij de baankans niet heel groot
is, ben ik toch nog verder gaan
kijken. Uiteindelijk kwam ik dus bij
iets uit, wat heel erg bij mij past.
Ik ben blij dat ik nog verder ben gaan
kijken, want ik denk (en hoop) dat
Psychologie een goede keuze is.
Wat is je droombaan?
Ik wilde eerst heel graag rechercheur
worden, maar toen ik erachter kwam
dat je hiervoor vaak nog eerst drie
jaar wijkagent moet zijn, heb ik dit
idee wat meer achter me gelaten.
Ook al lijkt het me nog steeds leuk, op
dit moment is mijn droombaan toch
om psycholoog te zijn. Het liefst wil
ik gezondheidspsycholoog worden,
zodat ik psychologie dan toch nog
kan combineren met het voedinggedeelte wat mij ook erg interesseert.
Toch ben ik iemand die wel ziet wat
er uitkomt. Mij kennende verander ik
over een paar jaar toch van mening
en ga ik misschien wel iets veel
anders doen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Er zijn veel situaties waarin ik best
wat zenuwen had, maar ik denk
dat gezonde spanning in sommige
situaties juist kan helpen. Toch
was er één moment, waarbij ik
zenuwachtiger was dan normaal.
Dit was bij het eindexamen. En dan
niet bij de uitslag, maar juist voor het
maken van mijn examens. Je hebt toch
zes jaar hard gewerkt om eindexamen
te kunnen doen. Er staat veel op
het spel en natuurlijk wil iedereen
gewoon de eerste keer slagen.
Wat zou je nooit meer overdoen?
6 jaar vwo.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Dat ik soms best wel verlegen ben.
Vroeger had ik hier echter wel veel
meer last van dan nu. Ik ben vooral in
het begin, bij nieuwe situaties soms
wat meer afwachtend en wat meer
verlegen. Pas als ik me bij iemand
op mijn gemak voel, zie je dat ik juist
veel praat en spontaan ben.
Welke emoticon gebruik je het
meest? Waarom deze?
Ik gebruik de lachsmiley met de
traantjes heel vaak. Ik ben iemand die
snel dingen grappig vindt, van droge
grappen tot awkward momenten.
Ik lach vaak om mijn vriendinnen of
familie. Zelf ben ik ook iemand die nog
weleens sarcastische opmerkingen
maak en daarbij gebruik ik deze
smiley meestal ook.
Festival of discotheek?
Sowieso festival. Op een festival kan je
vaak kiezen welke muziek je wilt luisteren, omdat er meerdere stages zijn.
Bij een avond uit ben je afhankelijk van
één dj. Vaak wordt er dan ook de hele
avond dezelfde muziek gedraaid. Als je
dit genre niet zo leuk vindt, is dat jammer. Ook al betaal je vaak voor een festival wat meer, ik vind het echt veel leuker,
ook omdat het vaak de hele dag is.
Wat ligt er onder jouw bed?
Niks eigenlijk, behalve stof haha.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Ik zou mezelf het advies geven dat
je moet doen wat je zelf leuk vindt
en eigenlijk ook vooral om niet
iets te doen, dat je niet leuk vindt.
Uiteindelijk doe je alles toch voor
jezelf en niet voor anderen. Het is
dan vaak ook beter om voor jezelf te
kiezen en naar jezelf te luisteren.

Voor velen zijn de examens
afgelopen en komt er een
nieuwe weg aan. Anderen gaan
een klas hoger of blijven een
jaartje op hetzelfde niveau.
Mensen waar je een jaar of zelfs
langer mee hebt opgetrokken
ga je ineens minder zien of
misschien helemaal niet meer.
Toch zul je je vrienden kunnen
blijven zien als je er maar je
best voor doet, maar toch voelt
het raar want het is niet meer
zoals eerst. Echter, is het per se
slecht? Je kan nu nieuwe mensen gaan leren kennen of een
andere plek gaan ontdekken.
Misschien blijf je op dezelfde
plek en ga je volgend jaar
gewoon weer lekker terug.
Is het maar een kort afscheid en
ga je genieten van je vrijheid.
Afscheid nemen is lastig en
je doet het toch echt liever niet.
Je gaat mensen en plekken
missen. Helaas zal er altijd een
tijd van afscheid nemen zijn.
Maar bekijk het positief en blijf
lachen, want dat zouden zij ook
willen.
Anne

14
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray
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Kunstwerk in
Bouledrome onthuld
Ter ere van het vijfjarig bestaan van de Bouledrome in Venray is onlangs een kunstwerk van Nelly Geurts
onthuld dat in de entree van de Bouledrome hangt. Burgemeester Hans Gilissen en de kunstenares onthulden
samen het schilderij.

Sheepdog Trial in
Geijsteren
In Geijsteren vond van vrijdag 6 tot zondag 8 juli de Dutch
Open International Sheepdog Trial plaats. Het was de vierde keer
dat er zo’n tachtig honden met hun baasjes meededen aan deze
wedstrijd schapen drijven. Er werd gestreden om de titel Dutch
Open Champion 2018.
Sinds 2015 wordt in Geijsteren jaarlijks de Dutch Open
International Sheepdog Trial georganiseerd door initiatiefnemers
Carlette van Schaick, Mathijs Cuijpers en Kevin Winterswijk.
De wedstrijd vindt plaats op het landgoed in Geijsteren,
rondom de kasteelruïne. Tachtig honden uit veertien landen
deden mee aan de wedstrijd schapen drijven. De schapen komen
van Tineke Camps van Peelkudde Schaapsdrift. Torbjorn Jaran
Knive ging er met hond Bea uiteindelijk met de titel vandoor.
Serge van der Zweep werd met Mac en Llanfarian Jenny tweede
en derde.

Ter gelegenheid van het vijfjarig
bestaan van de Bouledrome in april
heeft Nelly Geurts een schilderij ontworpen. Tijdens de finale van de
wintercompetitie van jeu de boules
heeft iedere bouler de gelegenheid
gehad om aan de afwerking mee te

werken en met de kwast iets op het
doek te verwezenlijken. “Velen hebben
hier gebruik van gemaakt en het
resultaat mag er zijn”, aldus de boulers.
Voor de opening van het grote KBO Jeu
de Boules toernooi is dit kunstwerk door
burgemeester Hans Gillissen samen met

Nelly Geurts onthuld. Het kunstwerk
heeft nu een permanente plaats in de
entree van de Bouledrome gekregen.
“Iedereen die binnenkomt ziet dan
meteen dit mooie doek hangen”, aldus
Jan Derikx van Bouledrome Venray.
(Foto: Jan Derikx)

Vervolg voorpagina

Karweitjes voor het hospice

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!

BEZORGERS
HALLO VENRAY
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Oostrum,
Oirlo en Castenray voor het nieuwsblad HALLO Venray.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl

Ieder jaar zet de school zich in
voor een goed doel. “Om de kinderen
het besef mee te geven dat je soms
wat voor een ander moet doen”, aldus
José Berghs-Voermans, leerkracht van
groep 5 van de basisschool. “We vinden het belangrijk hen te leren dat het
goed is om elkaar te helpen.” De vorm
van de actie is ieder jaar anders: soms
een sponsorloop, dan weer een kerstmarkt. Zo heeft de school in het verleden al geld opgehaald voor het Ronald
McDonaldhuis en volgend jaar is het
Rode Kruis aan de beurt.
Dit jaar koos de leerlingenraad

van de basisschool voor hospice Zenit.
“Eén van de grootouders van een leerling is daar naartoe verhuisd en daar
gestorven en een oma van een kind
doet er vrijwilligerswerk”, aldus juf
José. Medewerkers van het hospice
zijn eerder dit jaar op school geweest
om te vertellen over wat een hospice.
José: “Op een hele ongedwongen en
fijne manier. Ze stelden niet de dood
centraal, maar vertelden ook over de
fijne dingen van een hospice.”
Afgelopen maand gingen de kinderen druk aan de slag met heitje voor
karweitje. Ze gingen de deuren langs

om klusjes aan te bieden en ook bij
ouders en opa’s en oma’s werden er
auto’s gepoetst, boodschappen gehaald
en gras gemaaid. In totaal werd er
1.398,26 euro opgehaald. De leerlingen maakten het bedrag in het bijzijn
van drie medewerkers van het hospice
bekend. “Een fantastisch bedrag”, vonden zij. “We krijgen er bijna tranen van
in onze ogen.” Het geld wordt onder
andere gebruikt om meubels aan te
schaffen voor de buitenplaats van het
hospice. Zo willen de medewerkers
daar een gezellig plekje van maken
waar de mensen kunnen zitten.
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Scouting nog steeds in trek

Hutten bouwen en knopen leggen
De scouting de Peelspeurders bestaat sinds 1982 in Venray. Al die tijd zijn de kernwaarden van de vereniging
niets veranderd. Samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en veel plezier hebben staan nog altijd centraal.

maken. De verdeling is bij ons dan ook
‘fifty fifty’, er zijn evenveel meisjes als
jongens lid. Naast onze vaste avonden
door de week, organiseren we ook wel
eens activiteiten zoals bij de opening
van het seizoen of het zomerkamp.
Dit zijn evenementen die altijd zeer
goed in de smaak vallen bij onze
leden.”

‘Als we maar
buiten zijn’
Shem (10), Kevin (10) en Teis (8)
uit Venray doen deze ochtend enthousiast mee met de waterspellen op
het terrein van de scouting. Zelf zijn
ze erg tevreden over hun vereniging.
Teis vertelt dat hij vooral de natuur

Terwijl het zonnetje op zaterdagochtend volop scheen, was de
buitenplaats van de scouting veranderd in een groot waterspektakel.
Waterballonnen, waterpistolen en
een brandslang gaven de kinderen,
maar ook de begeleiders verkoeling. “De begeleide spellen hebben
we zojuist gehad”, vertelt één van de
begeleiders. “Nu is het tijd voor vrij
spelen.” Iets wat duidelijk in de smaak
viel bij de jonge scouts.

Scouting is moderner
geworden
“De scouting zoals we hem kennen bestaat al meer dan honderd

jaar”, vertelt Bjorn Janssen, voorzitter van de vereniging. “In Venray
en omgeving waren er destijds allemaal kleine verenigingen die later in
1982 gefuseerd zijn tot deze vereniging: De Peelspeurders. Het buitenleven heeft altijd centraal gestaan bij
de scouting. Dus dingen als hutten
bouwen, knopen leggen en op kamp
gaan, eigenlijk het standaard beeld
dat mensen hebben, zijn nog altijd erg
belangrijk bij ons. Nu zijn we wel iets
moderner geworden. Vroeger werden
de wegen namelijk met houten takjes aangegeven maar nu werken we
bijvoorbeeld met gps en de mobiele
telefoon. De uniformen zijn ook veranderd. Vroeger droegen we de grote

beige overhemden, maar nu dragen
we nieuwe shirts, iets dat beter bij
deze tijd past.”
Janssen vertelt dat de vereniging,
ondanks dat de sportverenigingen
populair zijn, qua leden nog altijd
stijgt. “Kinderen zitten tegenwoordig
veel meer binnen dan vroeger.
Als ze een uur gesport hebben op de
voetbal of hockeyclub zitten ze vaak
weer binnen met hun telefoon op
de bank. Ik merk dat kinderen meer
behoefte hebben om buiten te spelen,
de ouders moedigen dat natuurlijk
aan. Hierdoor is een vereniging zoals
de scouting nog altijd erg populair.
Omdat we veel leden hebben, kunnen
we aparte meisjes- en jongensgroepen

Vierseizoenenwandeling:

Zwoele zomeravond
IVN Geijsteren-Venray organiseert op woensdagavond 18 juli in Landgoed Geijsteren een wandeling in het
kader van de vierseizoenenwandelingen. De zomeravondwandeling start om 18.30 uur bij de parkeerplaats van
de voormalige voetbalvelden in Geijsteren aan de Oostrumseweg.

Samen met het IVN bekijken
deelnemers de natuur van het
Landgoed Geijsteren in alle vier de
jaargetijden. Mensen die aan alle wandelingen deelnemen, beleven het
gebied telkens anders en zien de
natuur in de loop van het jaar veranderen.
Tijdens de winter- en lentewandeling zagen ze hoe de natuur zich
steeds verder ontwikkelde voor het
warme zomerseizoen. Het bos heeft

nu zijn optimum bereikt, aldus het
IVN. “Alles is groen of vanwege het
warme weer al wat aan het verdorren.
Veel bomen, struiken en planten zijn al
zover dat de zaden zich volop ontwikkelen. Ook vlinders en insecten komen
nu volop voor.”
Deze wandeling gaat door een
klein gedeelte van het landgoed
met een diep ingesneden beekdal.
IVN: “Nog altijd mag de beek hier zijn
eigen weg zoeken, dit zullen we op

heel interessant vindt. “Zoals Freek
Vonk wil ik veel ontdekken van de
natuur, er zijn namelijk veel wonderen
te vinden. Buiten zijn, is heel erg leuk
en je maakt spannende dingen mee.
Zoals vuur maken, dat hebben we
ook bij de scouting geleerd.” Shem en
Kevin kijken uit naar het zomerkamp
dat over twee weken plaats vindt.
“Dan kunnen we weer met z’n allen
gaan spelen en dan blijven we vooral
héél lang op”, zeggen ze lachend. Wat
de jongens betreft zijn alle activiteiten
geweldig. Als zoals vandaag het zonnetje schijnt, gaan ze lekker met water
spelen en als het sneeuwt houden
ze buiten een sneeuwballengevecht.
Teis: “Als we maar buiten zijn, dan
vind ik alles leuk.”

veel plaatsen terugzien. Het beboste
deel rond de Rosmolen was vroeger
een groot heidegebied, dat bekend
stond als de grote ronde heide. In de
tijd van de mijnbouw is men deze
heide gaan ontginnen en beplanten
met grove dennen. De laatste jaren
vormt men het bos weer om tot een
gemengd bos.”
In hetzelfde gebied vindt op zondag 14 oktober de laatste vierseizoenenwandeling van dit jaar plaats.

KC Venray organiseert
puppycursussen
KC Venray e.o. organiseert deze zomer een puppycursus met praktijklessen en een theorieavond. De lessen vinden plaats op donderdagavond en starten vanaf donderdag 12 juli.
Tijdens deze cursus leren deelnemers hoe ze met hun puppy dienen
om te gaan. “Deze puppyperiode is
juist van groot belang, omdat hier de
basis wordt gelegd voor het gedrag
van de hond in zijn verdere leven.
Jong geleerd is oud gedaan dus.
Die goede basis zorgt ervoor dat
deelnemers het verdere hondenleven
kunt genieten van een welopgevoede
en sociale huishond”, aldus KC Venray.
“De jonge pups staan nu nog
onbevangen voor de vele nieuwe
ervaringen die ze de komende periode op zullen gaan doen. Door hier
goed mee om te gaan en ze te wennen aan de vele nieuwe uitdagingen,
leg je de basis voor de toekomst”,
aldus KC Venray. In de puppyweide
kunnen de puppy’s uitgebreid met
elkaar ravotten en spelen en leren
deelnemers het verschil tussen spel
en agressie en mogen ze proberen

om uit de spelende meute hun eigen
hond terug te roepen.
In de cursus wordt ingegaan op
basiscommando’s zoals zitten, liggen, komen en wandelen zonder
trekken en leren deelnemers hoe
ze spelenderwijs de aandacht van
hun hond krijgen. De instructeurs
geven antwoorden op de vele vragen
waar mensen in deze belangrijke
levensfase van de hond mee zitten.
Daarnaast is de cursus van belang om
de hond te laten wennen aan andere
honden, mensen en de omgeving.
De cursussen worden verzorgd
door de ervaren hondeninstructeurs van de KC Venray e.o. op het
oefenterrein aan de Sinnesstraat 9
in Oirlo. De zes lessen vinden plaats
op de donderdagavond en starten
op 12 juli. Kijk voor meer informatie
en inschrijven op www.kcvenray.nl
of bel 06 25 14 24 57.
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HALLO Venray tipt
een zomerboek
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Aan tafel met een toerist
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Venray elke week een of meerdere bezoekers van de
gemeente Venray: waarom komen zij naar onze gemeente? Deze week: René en Rita van der Bas uit
Waddinxveen, die vertoeven op de camping de Witte Vennen in Oostrum.

Nu de zomer is aangebroken is het weer tijd om lekker met een
boek in het zonnetje te gaan zitten. Zonnebril op, koud glaasje limonade of biertje erbij en lezen maar! Deze zomer tipt HALLO Venray
samen met een fanatieke lezer uit de gemeente iedere week een
zomerboek. Deze week voorleeskampioen Beau Joosten (12) van
basisschool EigenWijs uit Oirlo en Castenray.

Beau Joosten was eerder dit jaar
de winnaar van de tweede voorronde van de lokale voorleeswedstrijd in gemeente Venray. Ze las
voor uit De superdikke Meester Jaap
van Jacques Vriens, maar tipt deze
keer een heel ander jeugdboek aan
de lezers van HALLO Venray. Na de
zomervakantie gaat Beau naar het
Dendron College in Horst.
Hét boek dat alle jeugd uit
de gemeente Venray deze zomer
moeten lezen is volgens Beau
‘Operatie zeer ernstige ramp’ van
Tosca Menten. “Het boek gaat over
een zeer ernstige ramp”, vertelt
ze. “Sam Veterklep is maar in twee
dingen geïnteresseerd in het leven.
Het eerste is het eten van krentenbrood met roomboter en pindakaas
en het tweede is het pesten van
andere mensen. De mensen om hem
heen worden helemaal gestoord van
hem. Dan komt er een nieuw meisje
in Sams klas: Nona Ketel. Maar Nona
pikt het gepest niet en verzint samen

met haar vriend Niels en juffrouw
Van Der Toorn een waanzinnig plan.
Wil je weten welk plan dat is, lees
dan het hele boek, want het is echt
een super leuk boek!”, aldus Beau.
‘Operatie zeer ernstige ramp’, is
volgens Beau een heel grappig, maar
ook spannend boek. “Als je eenmaal
begint met lezen, kun je er niet meer
mee stoppen”, vertelt ze. “De tekeningen in het boek zijn mooi. En je
krijgt met de tekst lezen meteen een
beeld in je hoofd.” Het leukste personage vond Beau Sam Veterklap, de
hoofdpersoon van het boek. “Het is
een heel leuke rol met allemaal
grappige scheldwoorden”, vindt ze.
In de zomer leest Beau meestal
wel een paar boeken. “Als ik eenmaal een leuk boek heb gevonden,
vind ik lezen echt leuk”, vertelt ze.
Het allerliefst leest ze boeken van
Tosca Menten en Jacques Vriens,
dat zijn haar lievelingsschrijvers.
Stripboeken daarentegen vindt ze
niet zo leuk.

“We zijn vanuit Frankrijk teruggekomen door het weer”, vertelt René.
“We waren met de caravan op reis in
de Vogezen maar het was daar
‘s nachts een graad of twee, drie.
Toen we zagen dat het in Nederland
veel beter weer was, besloten we de
caravan weer te pakken en terug te
reizen. We zijn eerst bij de Moezel
geweest, daarna in Frankrijk en nu
zijn we dus hier in Oostrum.” Rita vervolgt: “Via de ANWB site zochten we
naar een middelgrote camping.
We wilden graag naar een regio toe
die we nog niet goed kenden, vandaar dat we voor deze plek hebben
gekozen. Het is dus eigenlijk puur

toeval dat we hier zitten.”

‘Als het zonnetje
maar schijnt’
René en Rita zitten hier nu een
dagje en zijn van plan nog een week
op de camping te blijven. “Onze zoon
uit Amsterdam verblijft hier nu twee
nachten en verder zijn we van plan
veel te gaan fietsen en wandelen. Hier
in de regio zijn veel mooie fietsroutes,
dus wat dat betreft zal het wel goed
komen. Als het zonnetje maar blijft
schijnen”, zegt René lachend. “We zijn
niet voor niets weer naar Nederland
gekomen.” “We zijn al in Venray een

hapje gaan eten en in Wanssum hebben we vanochtend boodschappen
gedaan”, vertelt Rita. “Op het eerste
oog vind ik de dorpen erg gezellig en
is de natuur mooi. We willen zeker nog
meer van de regio gaan zien.”

Altijd andere plekken
“We willen altijd naar andere plekken op vakantie”, vertelt René. “We
hebben altijd veel gevlogen en hebben de caravan pas sinds kort. We vinden het fijn om nu op deze manier te
kunnen reizen en zo het lekkere weer
achterna te gaan. Dit is in ieder geval
een mooie camping waarop we ons
zeker zullen vermaken.”

De natuur in met fotograafRob
Cateringservice

Jolanda Pouwels

Kermis!
Verwen je gasten.
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

De Lollebeekroute

HALLO-fotograaf Rob Beckers is bijna ieder weekend op pad om foto’s te maken. Voor de HALLO
maakt hij foto’s van evenementen, maar zelf wandelt hij graag in één van de natuurgebieden van
Venray om al het natuurschoon daar op de foto te zetten. Deze zomer licht hij iedere week een
natuurgebied uit. Eén van Robs favoriete wandelroutes in Venray is de Lollebeekroute in Castenray.
De route start bij de kerk in Castenray en leidt over een wandelpad langs de meanderende Lollebeek
richting de ontginningsplassen van De Diepeling. Rob spotte op de route voor het eerst een
Koninginnepage, een vrij zeldzame vlinder die bij de grootste soort vlinders hoort die in Nederland
te vinden is. Kijk voor meer informatie over de Lollebeekroute op:
www.liefdevoorlimburg.nl/wandelen/lollebeekroute
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Naar het museum in Venray

Museum ’t Zonnelied - Wanssum
Wie vakantie in eigen land of zelfs in eigen gemeente viert, hoeft zich zeker niet te vervelen.
Waar Amsterdam het Rijksmuseum heeft en Maastricht het Bonnenfantenmuseum, heeft Venray ook genoeg te
bieden op dat gebied. In deze zomerserie laten we de kleine pareltjes uit de museumwereld zien, die je gewoon
in gemeente Venray vindt. Vandaag staat museum ’t Zonnelied in Wanssum in de schijnwerpers.

Aan de Beemdweg in Wanssum ligt
het museum ’t Zonnelied. Een museum
voor volksdevotie dat gerund wordt
door het echtpaar Diny (80) en Martien
(79) Franssen-Wijnhoven. In de schuur
aan hun huis hebben ze een enorme
collectie religieuze voorwerpen die hen
toevertrouwd zijn door kerken, kloosters en gezinnen. Op afspraak kunnen
bezoekers een kijkje nemen in het
museum en worden ze getrakteerd op
een bijzondere rondleiding van het
echtpaar.

‘Dan nemen wij het
wel mee’
“Eigenlijk begon de verzameling
per ongeluk”, vertelt Diny. “Dat was
in 1969. We hadden verschillende
heerooms en zusters in de familie.
Toen één van die heerooms dood
ging, liet hij veel religieuze voorwerpen achter. De familie wilde het niet
en wilden het weg doen. Nou, dan

nemen wij het wel mee, zeiden we
toen.” In de hal van hun toenmalige
woning in Venray zetten ze de beelden neer. “Veel mensen die op bezoek
kwamen, dachten dat we religieuze
beelden spaarden en gaven ons er
nog meer”, aldus Diny. Martien voegt
toe: “En toen verhuisden we naar
een ander huis met een grote kelder.
Toen zij we toch maar actief gaan sparen. Langzaam werd het steeds meer
een echt museum daaronder.”
In 1998 verhuisden ze naar
Wanssum, waar het museum eindelijk
bovengrond voortgezet kon worden.
De ene helft van het voormalige
tegelbedrijf werd woonhuis en de
andere helft museum. Inmiddels
had het stel steeds meer religieuze
voorwerpen gekregen en werd het
museum voller en voller. Diny: “De
verzameling past bij onze religieuze
levensinstelling. We zijn overtuigd
katholiek. Geloof is voor ons heel
belangrijk en omdat we in een

katholiek gezin zijn geboren richten
we ons op de katholieke kerk. Als we
een andere religie hadden gehad,
dan hadden we ons daarvoor ingezet.
Wat we willen doen, doen we met
hart en ziel en met overtuiging.”

‘We doen het samen’
Het museum runnen ze zonder
vrijwilligers, gewoon met z’n tweeën.
“Zo doen we het het liefst”, aldus
Martien. Diny: “Martien maakt alles
zelf. En ik geef de nieuwe voorwerpen
een plek. Het is vooral de kunst om
iets een goede plaats te geven in het
geheel.” “En dat doet ze heel goed”,
vult Martien aan. Diny: “We doen het
samen.” Ze vervolgt: “We krijgen altijd
goede zin als we bezig zijn in het
museum. Als we verdrietig zijn of zorgen hebben, dan zeg ik tegen Martien:
‘Kom Kelleke, we gaan naar hiernaast.’
En hier komen we altijd tot rust. Er is
altijd wat te doen.”
Bezoekers kunnen hun ogen

uitkijken in het devotiemuseum.
Heiligbeelden, kerstgroepen,
kruizen, wijwaterbakjes, boeken en
schilderijen: Diny en Martien hebben
het allemaal. En ieder voorwerp
heeft een verhaal. Een verhaal dat
ze maar al te graag delen met de
bezoekers. “Maar zelfs als we er niet
zijn om een rondleiding te geven, is
er genoeg te zien voor mensen die
langskomen”, vertelt Martien. “Eén
van de bijzonderste voorwerpen
die we hebben is de pij van pater
Van de Sande, die we kennen van
de kerk ’t Zonnelied in Venray. Hij is
inmiddels overleden, maar heeft ons
heel veel dingen gegeven voor het
museum, waaronder de Franciskaner
pij.” Ook de familiestukken uit het
museum betekenen veel voor het

echtpaar. “En sinds kort hebben we
een schilderij met een afbeelding
van al onze twaalf kleinkinderen bij
hun communie”, vertelt Diny. “Die is
ons ook heel dierbaar.” Eén van de
laatste aanwinsten voor het museum
is een verzameling van meer dan
honderd wijwaterbakjes. “Iedere
keer denken we weer: nu is het echt
vol. En dan vinden we tóch weer een
plekje. Zo ook met de wijwaterbakjes.
Die hebben we gewoon aan het
plafond gehangen.”
Voor de toekomst hopen Diny en
Martien dat iemand uiteindelijk het
museum van hen over kan nemen.
“Misschien één van onze kinderen of
iemand anders”, aldus Martien. Diny:
“Het is ons levenswerk, dat moet
blijven bewaard.”
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Voor meer informatie zie
www.simplythebes.nl

• RONDLEIDINGEN 10.00, 12.00, 15.00 EN 17.00 UUR •
• ZELFPLUK • KLEURWEDSTRIJD •
• LIVE COOKING MET BLAUWE BESSEN •
• TERRAS GEOPEND VOOR GEBAK EN IJS •
• SCHMINKEN 13:00 - 16:00 UUR •
Dorperpeelweg 1, 5966 PM America
Tel. 06 - 39 23 92 65, Tel. 0493 – 38 07 82

www.blauwebessenland.nl
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Agenda t/m 19 juli 2018
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Zomeravondbridge

Terrasconcert Etan Huijs

Tijd: 19.30-22.45 uur
Organisatie: Venrayse bridgeclubs
Locatie: MFC Brukske Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Henseniusplein Venray

vr
13
07

Pop Up Galerie LIHVE

za
14
07

Tijd: 14.00-20.00 uur
Organisatie: Cultura Venray
Locatie: Kapelaanspad Venray

zo
15
07

wo
18
07

Fietstocht
Tijd: 09.00-11.00 uur
Organisatie: Medisch Fitness De Keizer
Startlocatie: Medisch Fitness De Keizer

Oldtimer grondverzetweekend

Zomeravondwandeling

Locatie: Zandwinning Hoogzand Oirlo

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: start bij voormalige voetbalvelden Geijsteren

Vredefeesten

Landelijke Open Imkerijdagen

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Veulen

Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: bijenstand Tuin het Pelgrimshuis Smakt

Oldtimer grondverzetweekend

Landelijke Open Imkerijdagen

Locatie: Zandwinning Hoogzand Oirlo

Tijd: 10.30-16.00 uur
Locatie: Imkerij Cox Castenray

Optreden Lekerse Klinkers

Rock’sCool Live muziek

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: centrum Venray

Tijd: 13.30-16.00 uur
Organisatie: Project of Sound
Locatie: Herberg De Klomp Venray

Matinee Vredefeesten

Kermisbarbecue

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Veulen

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Veulen

do
19
07

“Als je ziet dat er
echt iets verandert
door jouw inzet,
dat is toch mooi?”
Waar doe jij het voor?
Locaties Horst en Meerlo zoeken
(persoonlijk) begeleiders.
Bij de locaties in Horst en Meerlo begeleiden we mensen van verschillende leeftijden; jongvolwassenen, volwassenen en ouderen met een matige tot ernstig verstandelijke beperking
en soms ook een lichamelijke beperking. We zijn op zoek naar professionals die kunnen
aanpakken en doorzetten. Ook als het moeilijk wordt. Mensen die kansen zien en trots zijn
op de stapjes die gemaakt worden. Herken je je hierin? Dan zijn we op zoek naar jou.

Kijk op waardoejijhetvoor.nl voor de baan die bij jou past.

Zomeravondbridge
Tijd: 19.30-22.45 uur
Organisatie: Venrayse bridgeclubs
Locatie: MFC Brukske Venray

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl

Locaties
lo
Horst en Meer
groeien!
Kom jij ons
versterken?
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58 kunstenaars
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Kermisbarbecue

Organisatie: ‘Achtste
Zestigste
Kunstfladder geslaagd’ Vredefeesten
in Vredepeel
In Venray vond op zondag 8 juli de achtste editie van de Kunstfladder plaats. Van 11.00 tot 17.00 uur presenteerden, demonstreerden en verkochten 58 kunstenaars hun kunstwerken op het Schouwburg- en
Henseniusplein. De organisatie kijkt terug op een geslaagde editie.

In Vredepeel worden van vrijdag 13 tot en met zondag 15 juli voor
de zestigste keer de jaarlijkse Vredefeesten georganiseerd. Ook dit jaar
is er weer een kermis geregeld en vinden er rondom Gemeenschapshuis
De Kleine Loef allerlei activiteiten plaats.
De kermis wordt vrijdag om
19.00 uur officieel geopend. Dan is
ook de uitslag van de kleurwedstrijd
voor kinderen. ’s Avonds speelt
dj Tom van Leeuwen vanaf 20.00 uur.
Zaterdag begint vanaf 16.00 uur het
Kermis Matinee. Om 20.00 uur begint
Happy Hour en vanaf 21.00 uur
speelt de band Afslag 7. Op zondag

Tijdens de Kunstfladder konden
bezoekers onder andere meekijken
hoe graffiti-artiest Moris een kunstwerk creëerde. Ook was er muziek van
Gerrit Christiaens uit Horst, kon er mee
worden gedaan een workshop van

Creatief Atelier Zus&Zus en gaf
Dansstudio Dancy een dansoptreden.
“Mede dankzij het goede weer was
het een drukbezochte Kunstfladder”,
aldus de organisatie, die erg tevreden
is over deze editie. “Het was weer een

leuke dag voor jong en oud, vol
inspiratie en nieuwe indrukken.”
Een sfeerimpressie van de
Kunstfladder is te vinden op
www.kunstfladder.nl of op Facebook
via www.facebook.com/kunstfladder

begint om 09.30 uur een Heilige Mis
in het Gemeenschapshuis en wordt
er gezongen door het kerkkoor.
Om 15.00 vindt de Kermisbarbecue
plaats en om 18.00 uur treedt
dj Guus uit Deurne op. Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk en vinden
plaats in en bij Gemeenschapshuis
De Kleine Loef.

Marian Litjens teken- en schilder cursus
…in een nieuw atelier!

Vier topcoaches

Venrays Mannenkoor
organiseert workshops
Het Venrays Mannenkoor organiseert op zaterdag 22 september zangworkshops van vier topcoaches uit de
koorwereld. Iedereen die van zingen houdt, kan deelnemen.

Geef je
nu op vooizr ohet
!
komend se en

www.marianlitjens.com | St. Josephstraat 12 Horst | 06 41 30 41 76
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Insturen kanugustus
vrijdag 31 a
HALLO Venray wil graag wat
meer van de wereld zien. We zijn
daarom op zoek naar de leukste,
creatiefste en origineelste foto
van HALLO Venray op vakantie.
Dus, ga jij deze zomer lekker weg?
Maak dan een leuke foto samen met de
HALLO en misschien win je wel een van
onderstaande prijzen. Alle foto’s worden
daarnaast gepubliceerd in HALLO Venray.
Stuur je foto (van minimaal 500 kb) naar
redactie@hallo-venray.nl vóór vrijdag
31 augustus.

Voor het evenement heeft het
Venrays Mannenkoor vier topcoaches
uit de koorwereld bereid gevonden
die de workshops verzorgen:
Martin Ford (Verenigd Koninkrijk),
Stuart Sides (Verenigd Koninkrijk),
Sonny Vande Putte (België) en

Alexandros Kavvadas (Griekenland).
Deze laatste is sinds medio 2017 de
tweede dirigent van het Venrays
mannenkoor. Tijdens de workshops
ligt het accent op het instuderen van
een nummer, het samen zingen en
de performance.

De workshops worden gehouden van 11.00 tot 16.00 uur in
De Witte Hoeve in Venray.
Meer details over de workshops
zijn te verkrijgen via
info@venraysmannenkoor.nl
(foto: Eric Ideler)

1e prijs: Lunch ‘Laat je verrassen, 2 halen 1 betalen’
beschikbaar gesteld door Hotel Brasserie De Zwaan

2 prijs: Tegoedbon voor een uur gratis bowlen
e

beschikbaar gesteld door Restaurant Bowling Venray

3e prijs: Cadeaubon van 25 euro
beschikbaar gesteld door Jeans Centre Venray

ROERMOND

HEERLEN

WWW.SUPERKEUKENS.NL

In de Cramer 148
Witveldweg 100
Burghoffweg 13
(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230
T. 077-3982234
T. 0475-691548

HORST

compleet met combimagnetron, gaskookplaat, afzuigkap, koelkast,
spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

compleet met koelkast, oven, gas-op-glas kookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

252 + 186 cm: kastwand 186 cm, eiland 252 x 97 cm

Sorrento Plus

300 cm

€ 8499,-

Breitner

€ 4199,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

