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Warmste
Fietsvierdaagse ooit
Het was warm, heel warm, tijdens de 34e editie van Fietsvierdaagse Venray. De thermometer tikte op de donderdag zelfs de 38 graden aan, maar dat weerhield de
honderden deelnemers er vorige week niet van om op de fiets te stappen. “Wat was het warm, maar ook weer heel mooi”, was één van de reacties van de fietsers.
“Hulde aan de fietsers, maar zeker ook aan onze vrijwilligers”, aldus de organisatie van de Fietsvierdaagse Venray. “Van de deelnemers hebben meerdere malen gehoord
dat als je aan het fietsen was, met een windje erbij, het prima ging. Maar de 120 vrijwilligers zaten niet op de fiets. Zij regelden het verkeer, gaven aanwijzingen over het
parkeren van de fietsen, regelden de inschrijving, het opbouwen, de bepijling, catering of fietsenreparaties.”

Breedgedragen toekomstplan

Eerste Overlegtafel Roekenbosch
De eerste Overlegtafel in het traject Roekenbosch heeft begin juli plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst
met alle belanghebbenden is bepaald dat in het traject gezocht moet worden naar een toekomstscenario voor het
park in Blitterswijck, dat zowel breed gedragen als haalbaar moet zijn. Na de zomer gaat het traject weer verder.
Bureau P2 is het externe adviesbureau dat het traject Roekenbosch
begeleidt. Het bureau is aangesteld
door gemeente Venray, zodat zij zelf
ook als één van de belanghebbenden
deel kan nemen aan de discussie.
Het Roekenbosch was lange tijd
een vakantiepark. Vanaf 2016 was
het park deels in gebruik als asielzoekerscentrum en werd het deels
bewoond door arbeidsmigranten,
woonurgenten en vaste bewoners
van de bungalows. In oktober ver-

trokken de laatste asielzoekers uit
het park en moest er gezocht worden naar een nieuw toekomstscenario. Ook besloot de gemeente vanaf
1 februari 2019 te gaan handhaven op
het verbod van permanente bewoning
in het park. Provincie Limburg presenteerde onlangs een onderzoek waaruit
bleek dat het op termijn sluiten van
het park de beste oplossing zou zijn,
een toekomstscenario waar de bewoners van het park en de coöperatie
waarin de eigenaren van de huis-

jes verenigd zijn niet blij meer zijn.
Vanwege de vele belanghebbenden,
was dit een complexe situatie, gaf de
gemeente eerder al aan. Zij startte
daarom het huidige traject om te
komen tot een gedragen toekomstplan voor park Het Roekenbosch.
Bij de Overlegtafel over het
Roekenbosch zijn verschillende partijen betrokken. Behalve gemeente
Venray, nemen ook verschillende belanghebbenden vanuit de
Coöperatie Roekenbosch, de men-

sen die vast op het park wonen, de
woonurgenten op het park, Kerngroep
Blitterswijck en aanwonenden van het
park deel aan de gesprekken, die worden geleid door Bureau P2. “De eerste
bijeenkomst is goed verlopen”, stelt
procesbegeleider Hein van Middelaar
van P2. “We gaan proberen om vanaf
nu stappen vooruit te zetten. Iedereen
zit er vanuit zijn of haar eigen belangen, maar we willen constructief
nadenken en gezamenlijk tot een plan
komen.”
Tijdens de eerste bijeenkomst is de
opdracht voor de rest van het traject
vastgesteld: bedenk een nieuwe toekomst voor het Roekenbosch met een

breed draagvlak. “Maar dat plan moet
natuurlijk ook haalbaar zijn”, aldus
Van Middelaar. “Waarschijnlijk moet
er nog aanvullend onderzoek plaats
gaan vinden.” In september gaat de
Overlegtafel verder met de inhoudelijke verkenningen. Daarna zal zij
geregeld bij elkaar komen om het
toekomstplan voor het Roekenbosch
verder vorm te geven.
Wanneer dat plan ook daadwerkelijk op tafel ligt, is nog niet te
zeggen. Van Middelaar: “Maar we
streven ernaar om voor 1 februari,
als het handhavingsbesluit van de
gemeente ingaat, een nieuw toekomstscenario te presenteren.”
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Discussie over verplaatst kunstwerk

Waar is het Vuur van Geijsteren?
In Geijsteren zijn de meningen verdeeld over het kunstwerk ‘het Vuur’
van kunstenaar Harm Rutten. Het beeld stond sinds 1992 op het dorpsplein, maar na de opknapbeurt van het plein keerde het kunstwerk daar
eind juni niet terug. Rutten is teleurgesteld, maar sommige andere dorpsbewoners vinden het juist een verbetering.
Het was Erik Peters uit Leunen,
bevriend met Rutten, die het verdwijnen van het kunstwerk aankaartte
op social media en donderdag 26 juli
een oproep deed om het beeld weer
terug te plaatsen op haar oude plek.

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
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“Het viel me op dat het voor het dorp
zo karakteristieke beeld ‘het Vuur’
plaats heeft moeten maken voor een
aantal anonieme karakterloze bloembakken”, stelde hij. “Hoe is dit mogelijk? Zeker voor een gemeenschap die
jarenlang heeft uitgestraald kunst en
cultuur te koesteren en dat te willen
delen.”

’Tijden veranderen’
Zijn oproep deed een hele discussie over het beeld oplaaien in
Geijsteren. “Zet het maar mooi in het
Odapark”, vindt iemand. “Tijden veranderen, de mooie dikke boom is ook
weg. Smaken verschillen en het is tijd
voor een ander ontwerp. Een praktisch plein is voor ons dorp ook veel
waard.” “Kennelijk hebben veel mensen een warm gevoel bij het beeld en
velen ook helemaal niet”, stelt iemand
anders. “Opnieuw bekijken op welke
manier het beeld een andere plek of
vorm kan krijgen is niet verkeerd, tijden veranderen.” En waar sommige
mensen uit Geijsteren aangeven zich
emotioneel getroffen voelen door het
feit dat een karakteristiek kunstwerk
moet wijken voor bloembakken, geven
anderen weer aan dat Geijsteren een
kerkdorp is met een historische kern
en geen openluchtmuseum en dat een
‘tros lullen’, zoals het kunstwerk door
sommigen genoemd wordt, op de
Wallen thuishoort, niet in Geijsteren.
Kunstenaar Harm Rutten uit
Geijsteren maakte het beeld in 1992.
“Na vijf jaar overleg met de gemeente,
het dorp en adviesdeskundigen is deze

opdracht door mij uitgevoerd”, vertelt hij. “Het is een vuur, het vuur dat
brandt in het hart van Geijsteren. Het
is ook een groeivorm, die ontspruit
en groeit. Ik vind het ook mooi dat
je met koud en star materiaal, zoals
deze blauwe hardsteen uit België, iets
uitbeeldt dat vluchtig, heet en organisch is.” Rutten wilde graag een beeld
maken voor Geijsteren, omdat hij daar
geboren is en een gelukkig jeugd heeft
gehad. “Ik wilde dat Geijsteren een
mooi kunstwerk zou krijgen.”

Gekwetst door de
reacties
Het kunstwerk staat nu tijdelijk
achter de oude school in Geijsteren,

maar Rutten was in de veronderstelling dat het beeld terug zou komen
op de plek op het dorpsplein waar
het altijd al stond. “Dat is mij beloofd
door de dorpsraad. En ik vind ook
dat het beeld op zijn plek hoort te
staan.” De negatieve reacties op de
oproep van Erik Peters doen hem veel.
“De op Facebook geroepen narigheden door een kliekje hebben mij diep
gekwetst”, vertelt hij.
De dorpsraad van Geijsteren geeft
aan op dit moment aan het bekijken
te zijn of het beeld nog past op het
plein of dat het beter op een andere
permanente plek kan komen te staan.
“We zijn bij de renovatie van het
plein altijd uitgegaan van verplaatsbare monumenten en boombakken”,

Cameratoezicht bij k
 ermis Venray
Bij de kermis in Venray, die plaatsvindt van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 augustus, gaat gemeente Venray camera’s inzetten om toezicht te
houden op de openbare orde. Burgemeester Hans Gilissen heeft hiertoe besloten.
gespreid afgevoerd, worden er pleincoördinatoren ingezet en is er in
samenwerking met de politie toezicht
geregeld.

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

Strafbare feiten

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

aldus Jac Derikx, namens de dorpsraad. “Zo kunnen ze verplaatst worden bij evenementen op het plein.”
De dorpsraad wil in overleg met
Rutten, andere direct betrokkenen en
een nog in te schakelen expert. “In het
dorp is hier al veel discussie over en
iedere suggestie is welkom”, aldus
Derikx. “Het plein en kunstwerk zijn
tenslotte van ons allemaal en daar
moeten we als Geijsteren uit kunnen
komen. Wij willen als dorpsraad in
overleg graag een gedragen besluit
nemen.”
Rutten hoopt in ieder geval dat
zijn beeld terug komt te staan op het
dorpsplein. “En dat het een gelukkig
brandend vuur blijft tot in de eeuwigheid.”

De camera’s worden geplaatst op
de kermispleinen in Venray. De camera’s maken deel uit van een breder

pakket aan maatregelen om de openbare orde te handhaven. Zo worden
er ook beveiligers ingezet, zijn er

toiletvoorzieningen, is er een veiligheidsplan opgesteld met ondernemers, wordt de stroom van bezoekers

“De kermis is een groot evenement
met tienduizenden bezoekers”, stelt de
burgemeester. “De cameratoezicht kan
ondersteuning bieden bij de beveiliging van de kermis, het signaleren van
eventuele branden of rellen en vechtpartijen, het voorkomen van overlast
en van incidenten bij de kermis en het
toepassen van crowd management.”
Ook biedt het cameratoezicht een technische ondersteuning bij de gerichte
sturing van politiecapaciteit en kan het
dienen als hulpmiddel bij het opsporen
en vervolgen van daders van strafbare
feiten. “Verder gaat er een preventieve werking uit van de camera’s”,
stelt de burgemeester. Het belang
van de handhaving van de openbare
orde weegt in dit geval zwaarder dan
het individuele belang van de burgers om hun privacy te beschermen,
vindt Gilissen.
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College wil subsidieregels
nader uitwerken
Gemeente Venray is bezig met het actualiseren van de subsidieregels. Hierbij wil zij zoveel mogelijk alle
belanghebbenden betrekken. Uit een bijeenkomst van eind mei bleek dat de vier opgestelde uitgangspunten
nog verder uitgewerkt moeten worden. In september moet de gemeenteraad hierover beslissen.
Het subsidiebeleid moet beter
aansluiten bij de huidige tijdsgeest.
Dat was de aanleiding voor het actualiseren van deze regels. In 2016
werden hier vier uitgangspunten
voor opgesteld: voor wat hoort wat,
subsidie als stimulans, kwalitatieve
ontwikkeling en samenwerking.
Eind 2017 en in mei 2018 zijn er bijeenkomsten geweest met allerlei
belanghebbende verenigingen en
organisaties. Hierin zijn de vier uitgangspunten besproken. Het College
van B&W concludeert dat er draagvlak is voor de uitgangspunten, maar
dat deze nog wel concreter gemaakt
moeten worden om ook echt te kunnen gebruiken.

Maatschappelijk
rendement
Het College stelt dat het inhoudelijk beleid aangepast moet worden
om de uitgangspunten daadwerkelijk
te kunnen gebruiken. “De verenigingen en organisaties onderschrijven
bijvoorbeeld het uitgangspunt ‘voor
wat hoort wat’, maar er moet concreter geformuleerd worden wat
hier mee bedoeld wordt”, stelt de
gemeente. “De verenigingen en hun
activiteiten moeten maatschappelijk rendement hebben. Maar wanneer telt iets als maatschappelijk
rendement? Is het hebben van een
breed sportaanbod een doel op zich?
Willen we bijvoorbeeld gezondheid
en participatie bevorderen en zetten
we daarvoor sport als middel in? En
wat moet een sportvereniging dan

concreet doen om dit maatschappelijk
rendement bij te dragen?” Uiteindelijk
moet het aantal leden van een vereniging of organisatie niet meer de
grondslag vormen voor de hoogte van
de subsidie, maar het maatschappelijk rendement.

Subsidie
moet tijdelijk zijn
Bij het uitgangspunt ‘subsidie als
stimulans’ gaat het er om dat subsidie tijdelijk zou moeten zijn. Zo gauw
verenigingen zelf de broek op kunnen houden, hebben ze geen subsidie meer nodig. In het huidige
beleid komt men niet in aanmerking
voor subsidie als de eigen financiële
reserves een plafond hebben bereikt.
“Sommige organisaties gaven aan
zich zo gestraft te voelen bij het aanvragen van subsidie door het hebben van een financiële reserve voor
latere uitgaves”, aldus de gemeente.
Toch wil de gemeente af van het
automatisme van subsidie en moet
dit altijd tijdelijk zijn. Wel moet het
mogelijk zijn om ondanks een reserve
voor geplande grotere uitgaven,
toch subsidie te krijgen, mits dit goed
onderbouwd is.
Ook is het uitgangspunt ‘kwalitatieve ontwikkeling’ besproken.
Hierbij wordt onder andere verstaan dat nieuwe concepten volgens
dezelfde criteria als oude concepten
moeten worden behandeld en dat
maatwerk en subsidie niet altijd in
geld uitgedrukt hoeven te worden.
“Dit kan ook in de vorm van kennis

en voorzieningen die de gemeente
ter beschikking stelt”, aldus de
gemeente.
Het laatste uitgangspunt is ‘samenwerking’. Alle organisaties zien in dat
dit in de toekomst noodzaak wordt en
dat dit meer zou moeten gebeuren
dan nu het geval is. “Wel werd benadrukt dat samenwerking geen doel op
zich moet worden”, stelt de gemeente.
Het subsidiebeleid kan samenwerking
niet opzeggen, maar de gemeente ziet
wel duidelijk de voordelen van samenwerkende verenigingen en organisaties. De subsidieregels werken nu nog
beperkend voor samenwerking, daar
wil de gemeente verandering in gaan
brengen.

Transparanter en
eenvoudiger
De deelnemers van de bijeenkomsten hebben eerder al uitgesproken verschillende verbeterpunten te
zien in het subsidiebeleid. Zo vinden zij dat het beleid transparanter en eenvoudiger moet worden en
dat er meer partnerschap nodig is
tussen gemeente en organisaties.
Verenigingen hebben meer behoefte
aan persoonlijk contact met de
gemeente. Daarnaast beseffen ze dat
ze meer moeten samenwerken en
gebruik maken van elkaars kennis.
In september moet de gemeenteraad de vier uitgangspunten definitief
vaststellen en moet zij het College
van B&W de opdracht geven om deze
verder uit te werken zodat ze ook toepasbaar worden.

Langste bloedmaan
van de eeuw
De maan kleurde vrijdag 27 juli rood door een maansverduistering. Hierbij staan de zon, de aarde en de maan op één lijn met de
aarde in het midden. Daardoor ontvangt de maan geen zonlicht en
schijnt de schaduw van de aarde erop. Bepaalde stofjes in de
atmosfeer zorgen er dan voor dat de maan er rood uit ziet. Hoewel
de bloedmaan, zoals dit verschijnsel ook wel wordt genoemd,
door de bewolking niet overal te zien was, lukte het HALLOfotograaf Jos Derks toch het vast te leggen op de gevoelige plaat.
Met 104 minuten was deze maansverduistering de langste totale
eclips van de eeuw. Daarbij was ook de planeet Mars goed te zien.

Ongeluk met
caravan op A73
Op de A73 ter hoogte van Oirlo kwam dinsdag 31 juli een auto met
caravan in de problemen. De auto botste tegen de vangrail.
De bestuurder van de auto
verloor op de snelweg de macht
over het stuur en reed hierdoor
tegen de vangrail aan. Voor de

inzittenden was de vakantie helaas
snel voorbij. Er was een hoop
materiële schade, maar er vielen
geen gewonden.

De Klokkenluider
Kermis 2018
met een
lekkere
Hertog Jan
pilsener!

Vrijdag 3 augustus

Saint Jack

Zaterdag 4 augustus

Wette Nog?

(Back to the 60’s & 70’s)

Zondag 5 augustus

Saint Jack

Saint Jack

Maandag 6 augustus

Wette Nog?

(Back to the 60’s & 70’s)

Dinsdag 7 + woensdag 8 augustus

Ons eigen terras & glas!

Kermis in Venray
De kermis staat voor de deur: van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 augustus staat de grootste kermis
van Noord-Limburg weer in Venray. Ieder jaar trekt de kermis duizenden gasten naar Venray. Dit jaar
zijn er de nieuwe attracties Goldmine Tower en schommel Showtime en Air Race Bungee, maar ook
klassiekers als de achtbaan Super Mouse, de Powerdancer, het Lunapark en de Turbopolyp keren terug.
De kinderkermis staat op het Gouden Leeuwplein. De kermis wordt geopend op vrijdag 3 augustus.
Op maandag is de Kermiskroegentocht en op dinsdag is er groot vuurwerk. De kermiswoensdag staat in
het teken van Rio in Rooij. (Foto: Paul Poels)
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Water verdampt snel

Niek redt vissen uit de
educatiepoel
Niek Peter (10) uit Castenray is donderdag 26 juli samen met zijn opa in actie gekomen om de vissen uit de
educatiepoel in het dorp te redden. In het verleden is de Lollebeek in Castenray overstroomd, waardoor er vissen
in de nabijgelegen educatiepoel terecht zijn gekomen. Met de warmte van de afgelopen tijd verdampt het water
in de poel echter snel en hebben de vissen bijna geen water meer.

De educatiepoel in Castenray
bevat verschillende soorten vissen,
zoals snoeken, voorntjes en graskarpers. Toen Niek een tijd geleden aan
het spelen was bij deze poel zag hij
dat er vissen in de poel zaten. Een half
jaar geleden is hij er samen met zijn
opa gaan vissen, maar nu de vissen
zijn hulp nodig hadden omdat er bijna
geen water meer in de poel zat, heeft
Niek de vissen verplaatst en gered.
Samen met opa Ger heeft Niek op
woensdag 25 juli geprobeerd om de
vissen van de educatiepoel weer terug
de Lollebeek in te krijgen. Helaas
wilden de vissen op dat moment niet
bijten. “Toch wilden we het nog niet
opgeven en zijn we een dag later
teruggaan om het nogmaals te proberen”, vertelt Niek. Zonder hengel, maar
met een schepnet is het ze gelukt om
zelfs de graskarper te redden uit de
poel en terug in de Lollebeek los te
laten. Al eerder had het paar samen
vissen uit de poel gered, maar nog
nooit een die zo moeilijk te vangen is
als een graskarper. “Graskarpers gaan
heel laag zitten en verstoppen zich,
daarom is het zo lastig”, vertelt Niek.
Samen hebben ze bijna alle vissen uit
de educatiepoel weten te verplaatsen.

Hulp van zijn opa
Vissen is iets wat Niek al langer
doet. Sinds drie jaar zit hij bij hengelsportverenging De Vriendenkring
Tienray. Omdat hij ook gecoacht wilde
worden in het vissen, is hij twee jaar
geleden ook bij hengelsportvereniging ’t Bliekske Horst gegaan waar hij
meedoet aan jeugdwedstrijden. Bij dit
soort wedstrijden zijn er ongeveer
tien kinderen die twee uur lang tegen
elkaar vissen. Aan het einde wordt
alle vangst gewogen en degene die
het meeste gewicht aan vissen heeft,

wint de wedstrijd.
Om te winnen is niet alleen geluk
nodig, er komt ook wat oefening en
kunde bij kijken. Geconcentreerd vertelt Niek wat je moet doen voordat
je kunt beginnen met vissen: “Eerst
moet je alle onderdelen pakken en
kijken op welke afstand je gaat vissen.
Dat is 6 of 4 meter meestal, maar het
kan ook dichterbij.” Tijdens het vissen krijgt hij altijd hulp van zijn opa
die helpt met het lokvoer, dat wordt
gebruikt om de vissen dichterbij de

hengel te krijgen.
In de toekomst ziet Niek zichzelf
nog steeds vissen. Gewoon plezier
beleven en zo doorgaan is wat hij wil,
maar een kampioenschap winnen lijkt
hem ook leuk. Nieuwe plannen om
vissen in een andere vijver te redden
zijn ook al in de maak. Nog niet alle
vissen zijn uit de educatiepoel gered.
Dus voor nu loopt Niek nog iedere dag
langs de educatiepoel om te kijken of
er meer vissen zijn die zijn hulp nodig
hebben.
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Nieuwbouw en mogelijke fusie

Zorgen over ziekenhuis in Venray
Om zorgen weg te nemen bij de Venrayse bevolking over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Venray,
kwam bestuursvoorzitter Ankie van Rossum van VieCuri donderdag 26 april naar Venray. Ze benadrukte nog eens
dat er in afwachting van de mogelijke fusie van VieCuri met het Laurentiusziekenhuis in Roermond geen verdere
zorg uit Venray verdwijnt en dat er sowieso een nieuw ziekenhuis in Venray gebouwd wordt, fusie of geen fusie.

Van Rossum was door opiniewebsite Burgers van Venray uitgenodigd
om duidelijkheid te scheppen over de
ziekenhuiszorg in Venray. In een speciaal overleg met vertegenwoordigers
van Stichting Burgers van Venray, het
Seniorencafé, de Seniorenraad, het
wijkradenoverleg, de huisartsengroep
in Venray, de cliëntenraad van VieCuri
en wethouder Jan Loonen (CDA)
schetste ze de achtergrond van de
mogelijke fusie en de gevolgen die dit
wel en niet voor Venray gaat hebben.
Burgers van Venray stelde afgelopen tijd vast dat de inwoners van
de gemeente zich zorgen maken over
het mogelijk verdwijnen van zorg uit
Venray en dat de mogelijke fusie tussen
het Laurentiusziekenhuis in Roermond
en VieCuri in Venray en Venlo deze zorgen alleen maar vergroot. Mensen zijn
bang dat Venray straks onderaan bungelt op het gebied van zorg.

Kleine ziekenhuizen in
het gedrang
Die fusie is nog steeds niet zeker,
liet van Rossum donderdag weten.
De twee ziekenhuizen doen inmiddels
al een vierde poging om tot een fusie

te komen, maar of dat gaat lukken is
nog niet duidelijk. “Beide ziekenhuizen vinden een fusie echter niet onlogisch”, aldus Van Rossum. Ze schetst
de achtergrond van de mogelijke fusie:
de zorgvraag in de samenleving gaat
de komende vier jaar met 2 procent
per jaar stijgen, terwijl de overheid
bezuinigt op geld voor ziekenhuizen
en de kwaliteitseisen van zorgverzekeraars steeds hoger worden. Op dit
moment heeft VieCuri een omzet van
ongeveer 275 miljoen euro, vergeleken met een omzet van 650 miljoen euro voor Maastricht UMC en
1 miljard euro voor het Radboud UMC
in Nijmegen. Van Rossum: “Kleine
ziekenhuizen komen in het gedrang,
omdat je een grote omzet én een
groot volume nodig hebt. Daarvoor
zijn fusies soms noodzakelijk. Je ziet
dat je in Nederland een half miljard
aan omzet moet hebben om alle zorg
te kunnen behouden in je ziekenhuis. Als kleintje is VieCuri amper een
onderhandelingspartij voor nieuwe
dokters en specialismes.”
Wat wél zeker is, is dat Venray
op een nog onbekende locatie en op
onbekende termijn een nieuw ziekenhuis krijgt. Die plannen kwam in 2016

al naar buiten, maar werden weer in
de ijskast gezet toen de mogelijke
fusie in beeld kwam. Van Rossum
herhaalt: “Voor dat nieuwe ziekenhuis
zijn we op zoek naar de beste locatie.
Tot dat nieuwe ziekenhuis er is, verandert er niets aan de zorg in Venray.
Er wordt niets weggehaald, maar er
komt ook niets bij.”

Welke zorg blijft
in Venray?
Het huidige gebouw moet echt
vervangen worden, stelt Van Rossum.
“Het ziekenhuis is niet energieneutraal en we stoken en koelen ons een
ongeluk. Het pand is gedateerd en te
groot voor wat we er doen. Gemiddeld
worden er per week nog maar zeven
mensen opgenomen. Dat nieuwe ziekenhuis staat los van de mogelijke
fusie en gaat sowieso door”, benadrukt ze nog maar eens. Over wanneer
er definitief besloten gaat worden over
de nieuwbouw, wil ze echter niets
zeggen. “Ik ga me niet wagen aan het
noemen van een termijn.”
In dat nieuwe ziekenhuis zijn
straks alle poliklinieken te vinden
die er nu ook zijn. Bepaalde vormen

van dagbehandeling komen er ook,
net als de mogelijkheid voor dialyse.
Oncologische dagbehandelingen kunnen echter niet in het nieuwe ziekenhuis plaatsvinden. Daarvoor moet er
een intensive care in het ziekenhuis
zijn en die komt er in Venray niet. Ook
is het niet waarschijnlijk dat er ziekenhuisbedden komen in het nieuwe
VieCuri, stelt Van Rossum. Of er operaties terugkomen staat nog ter
discussie. De spoedeisende eerstehulpafdeling (SEH) en de huisartsenpost (HAP) komen in ieder geval niet
meer terug naar Venray. Van Rossum:
“Dat kan en mag niet van de overheid.
Zonder intensive care mag er geen
SEH-afdeling zijn en zonder SEH geen
HAP.” Een zogenaamde huisartsenkliniek in Venray staat nog ter discussie,
maar dat is een lastige zaak, aldus
Van Rossum. “Kortom: ik ga geen
zorg weghalen, maar ik kan er op een
verantwoorde manier ook nog niets
bijgeven.”
Wethouder Jan Loonen (CDA)
houdt de ontwikkelingen bij VieCuri
goed in de gaten. “We hebben veel
contact met elkaar. Ik had graag meer
duidelijkheid gehad over termijnen,
maar dat gaat nu niet. Om ervoor
te zorgen dat van uitstel geen afstel
komt, willen we komende tijd vaker
bij elkaar gaan zitten.” Wat betreft
een nieuwe locatie voor het ziekenhuis, kan VieCuri op alle medewerking
van de gemeente rekenen, benadrukt
hij. “Niets is wat ons betreft onmogelijk. In de tussentijd willen we vooral
ervoor zorgen dat mensen niet het

gevoel krijgen dat ze voor de zorg weg
moeten uit Venray. Tot de nieuwbouw
verandert er niets. We hebben hier
iets waar je op kunt verder bouwen.”

Meer communicatie
met de burgers
Burgers van Venray is blij dat na
het speciale overleg in ieder geval
besloten is dat VieCuri meer met de
inwoners van Venray gaat communiceren. “De opzet daarvan is om de vlucht
naar Boxmeer of Helmond te voorkomen en de onrust over de fusiegevolgen weg te nemen”, stelt Wil Mutsaers
van Burgers van Venray. Eén van zijn
pijnpunten is echter dat in de cliëntenraad van VieCuri geen enkele
Venraynaar is vertegenwoordigd.
Ook vindt hij het vreemd dat er van
de overheid alleen een eerstehulppost mag komen als er een intensive
care in het ziekenhuis is. “En ook het
overleg met de Venrayse huisartsen
over een mogelijke HAP op de nieuwe
locatie kwam nog niet goed uit de
verf.” Seniorenraad Venray geeft aan
weinig nieuws gehoord te hebben van
VieCuri. “Nieuwbouw is gewenst, maar
wat, waar en wanneer wordt ons pas
duidelijk als veel andere zaken, waaronder de fusie, helder zijn. Dat gaat
jaren duren en in de tussentijd wordt
er geïmproviseerd. Algemene indruk:
niets nieuws, Venrayse voorzieningen
staan op de lange baan, maar de schaduw van de ziekenhuizen in Boxmeer,
Nijmegen, Deurne en Helmond
groeien”, aldus Ton Ederveen.

Seniorenraad pleit voor
‘miniziekenhuis’
Seniorenraad Venray pleit voor een zogenaamd ‘miniziekenhuis’ in
Venray waar alle zorg die zij nodig acht in Venray verzamelt wordt op
een kleinschalige manier.
“In het land zijn er al vier miniziekenhuizen gestart die zorg bieden in
de directe omgeving”, aldus Ton
Ederveen van de Seniorenraad.
“Zo’n miniziekenhuis voorkomt een
groot percentage onnodige doorverwijzingen, die wel eerste hulp en
spoedfaciliteiten van het grote ziekenhuis kunnen verstoppen en vergemakkelijkt terug- of doorplaatsingen.”
Zo’n miniziekenhuis zou moeten
beschikken over een eerstehulppost
en avond- weekend- en nachtdiensten. Ook moeten er faciliteiten
zijn voor bloedafname en röntgen-,
MRI- en CT-apparatuur en kunnen
er kleine operaties uitgevoerd worden. In samenwerking met het aan
het miniziekenhuis verbonden zorghotel zouden ook opnames mogelijk moeten zijn. Daarnaast houden
alle specialismen van het streekziekenhuis er vaste spreekuren en
kunnen er in samenwerking met
de huisartsen in Venray afspraken
gemaakt worden voor consultspreekuren. Voor een noodapotheek ter
plaatse moeten er goede connecties zijn met de Venrayse apotheken. Het miniziekenhuis kan direct
doorverwijzen naar streekziekenhui-

zen in Venlo, Roermond, Boxmeer
en Maastricht en zou ondersteund
moeten worden door VieCuri, de
Zorggroep, de Venrayse huisartsen,
de zorginstellingen en de bevolking
van Venray, aldus de Seniorenraad.
Zij wil dit plan in een later stadium
bespreken met huisartsenorganisatie Cohesie en voorleggen aan de
Centrale van Ouderenverenigingen.
Bestuursvoorzitter van VieCuri Ankie
van Rossum wil tijdens de bijeenkomst niet spreken van een mogelijk
miniziekenhuis in Venray, maar geeft
wel aan dat een huisartsenkliniek,
naar voorbeeld van een initiatief in
Amsterdam, onderwerp van gesprek
is bij VieCuri. In Amsterdam is onlangs
een huisartsenkliniek, ook wel
Wijkkliniek of mini-ouderenziekenhuis, geopend. Hier kunnen ouderen
uit de wijk die acute medisch-specialistische zorg nodig hebben, maar voor
wie een operatie of intensive care niet
noodzakelijk is, worden opgenomen.
Ederveen: “Wij spreken toch liever
over miniziekenhuis, in plaats van
een huisartsenkliniek. We willen de
huisartsen in Venray niet opzadelen
met tweedelijnszorg, waarvoor je een
verwijzing nodig hebt.”
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Over de grens: Rosalie van Casteren
Een periode meedraaien op een High School, een jaar werken als au-pair, een buitenlandstage van een paar
maanden of een half jaar studeren buiten Nederland. Steeds meer jongeren kiezen ervoor om vóór, tijdens of na
hun studie een tijdje naar het buitenland te gaan. In de serie ‘Over de grens’ vertellen jongeren uit de gemeente
Venray over hun ervaringen buiten de Nederlandse grenzen. Deze week Rosalie van Casteren (23) uit Venray, die
afgelopen najaar een half jaar in Texas, Amerika, woonde voor een stage.

Rosalie studeert Luchtvaart- en
Ruimtevaarttechniek aan de
Technische Universiteit in Delft.

Momenteel is ze bezig met haar
Master en via de Master kreeg ze de
kans om van juli tot en met december

te werken bij het bedrijf Lockheed
Martin in Texas. “Dat bedrijf maakt de
F35, een straaljager die in Nederland

Woensdag 8, 15 & 22 augustus
Extra avonden: zaterdag 4, 11 & 18 augustus

TOT
23.00 UU
R
GEOPEN
D

bekend is als de Joint Strike Fighter.
Lockheed Martin is bezig met het
versnellen van het productieproces.
Het bedrijf produceert nu tussen de
zestig en de negentig vliegtuigen per
jaar en dat moeten er meer dan
150 worden. Ik werkte op de afdeling
die het productieproces van de vleugel
sneller moest laten verlopen.” Een uitzonderijke kans voor Rosalie, want als
buitenlander is het niet heel gemakkelijk om binnen te komen bij dit soort
bedrijven. “Ze werken er met staatsgeheimen, dus er wordt daar heel
voorzichtig omgegaan met informatie.
Ik mocht bijvoorbeeld niets weten
over de productie van de F16, waar
Nederland nu mee vliegt.”
Naast het stage lopen maakte
Rosalie natuurlijk ook van de gelegenheid gebruik om meer van de
Verenigde Staten te zien tijdens
het half jaar dat ze in Texas was.
“We werkten bij Lockheed Martin met
een systeem waarbij je elke dag één
uur extra werkt. Zo heb je dus iedere
twee weken een lang weekend vrij.”
Deze vrije dagen werden gebruikt om
allerlei plekken te bezoeken. “We zijn
bijvoorbeeld voor een weekendje
naar New Orleans gereden en hebben
geskied in Colorado. Ook heb ik het
Yellow Stone National Park bezocht
en ben ik in New York, San Francisco,
Las Vegas en Washington D.C.
geweest. In Austin in Texas kregen we
bovendien de kans om een Formule
1-race te kijken. Met een grote groep
Nederlands, inclusief oranje cowboyhoeden en leren laarzen, zijn we daar
heen gegaan. Het was heel mooi hoe
Nederland en Amerika daar als het
ware samen kwamen. Bovendien reed

Max Verstappen ook nog eens een
ontzettend goede race, dus dat was
helemaal geweldig.”
Texas is heel anders dan Venray.
vindt Rosalie. “De mensen daar zijn
écht cowboys. Ze zijn heel vriendelijk en gastvrij, maar ook ontzettend gesteld op hun eigen vrijheid”,
lacht Rosalie. “Ook is het bizar om te
zien dat iedereen daar een wapen
heeft. We gingen een keer uiteten
met negen mensen van de TU en een
Texaan. We vroegen hem daarna wat
dingen over de wapenwetgeving in
Amerika en toen vertelde hij dat hij
altijd een wapen op zak heeft, ook
op dat moment in het restaurant.”
Ook qua landschap zijn de verschillen
groot. “Texas is heel uitgestrekt. Het is
qua grootte net zo groot als Frankrijk
en Spanje samen, maar er wonen
maar ongeveer 28 miljoen mensen.
Bovendien zijn de verschillen in het
landschap ook heel groot. Een paar uur
rijden en je bent in een totaal andere
omgeving.”
Hoewel de verschillen met
Nederland en Venray dus groot zijn,
heeft Rosalie tijdens haar periode
in Texas geen last gehad van heimwee. “Binnen de groep konden we
ons allemaal vrij goed aanpassen.
Dat komt denk ik ook omdat we over
het algemeen geen blad voor de
mond nemen en vrij tolerant zijn wat
betreft andere culturen. Ik kan niet
zeggen dat ik de rest van mijn leven
in Texas zou willen wonen, maar in
de vijf à zes maanden dat ik er heb
gewoond, heb ik er wel een fantastische tijd gehad en heb ik een heel
goede indruk gekregen van hoe het
leven daar is.”
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Beeldentuin Engelse Tuin Venray bestaat 5 jaar

‘Dit hoeft geen stil plekje meer te zijn’
De Engelse Tuin in Venray bestaat dit jaar vijf jaar. De tuin zelf ligt er al meer dan honderd jaar en ook de
functie van beeldentuin bestaat al een tijdje, maar pas de laatste vijf jaar is Stichting Engelse Tuin bezig om
zoveel mogelijk mensen naar deze bijzondere locatie bij het gemeentehuis in Venray te trekken. “Het is heel
lang een stil plekje geweest. Zo stil, dat mensen het niet kunnen vinden. De afgelopen vijf jaar zijn we bezig
geweest daar verandering in te brengen”, aldus Carla Clevers en Rita van Gastel van Stichting Engelse Tuin.

Geschiedenis van de
Engelse Tuin
De Engelse Tuin maakte oorspronkelijk deel uit van het kloostercomplex
Jerusalem. De tuin werd rond 1902 ontworpen door pastoor Pascal Schmetiz
van de Grote Kerk. Een Engelse tuin is een parkachtige tuin, met natuurlijke
elementen en hoogteverschillen. Rond de negentiende eeuw zag je
steeds meer van dit soort tuinen, als reactie op de symmetrische en strak
ontworpen Franse tuinen. De Engelse tuin van het kloostercomplex was
bedoeld voor ontspanning van de kloosterzusters. Mère Ancilla, van wie
nog steeds enkele schilderijen in het gemeentehuis te zien zijn, had er haar
schildersatelier. Ook werd er vroeger wel eens les gegeven aan de leerlingen
van het Gymnasium of het MMS. In 1974 werd het klooster verkocht aan de
gemeente en raakte de tuin in verval. Stichting Stadspark kwam in 1991
met een plan om een stadspark aan te leggen in het gebied tussen de
Grote Kerk en het St. Annaterrein. In 2005 werden het atelier en de galerij
gesloopt en de tuin werd uitgebreid met vijf ‘open kamers’. De huidige
pergola in het park herinnert nog aan de gevel van het vroegere atelier en
de overdekte galerij. Uiteindelijk, toen het klooster in gebruik genomen
werd als gemeentehuis, kreeg de tuin de bestemming beeldentuin en werd
deze opengesteld voor publiek. Er gebeurde niet meer veel in de tuin, totdat
kunstenares Thérèse Schaeffers en Carla Clevers het initiatief namen om
de beeldentuin nieuw leven in te blazen, met de oprichting van Stichting
Engelse Tuin tot gevolg.

“Ik liep in 2012 rond in de Engelse
Tuin samen met kunstenares Thérèse
Schaeffers”, begint Carla Clevers.
“De tuin was toen al in gebruik als
beeldentuin, maar niet veel mensen
wisten van het bestaan af. De tuin
hoorde oorspronkelijk bij het kloostercomplex en is jarenlang een heel
stil plekje geweest. Mensen wisten
het niet te vinden en dat was jammer.” Thérèse en Carla gingen aan de
slag om de beeldentuin meer vorm
te geven. Met bevriende kunstenaars spraken ze af dat zij voor een
bepaalde tijd hun kunst mochten tentoonstellen in de tuin en al snel werd
de beeldentuin steeds verder gevuld.
In april 2013 werd de Engelse Tuin
geopend. Inmiddels staan er beelden
van onder andere Theo Keurentjes,

Jos Beurskens, Juul Baltussen, Liesbeth
Rutten en ook Thérèse Schaeffers zelf.

Talent de ruimte
geven
Van de kunstenaars die exposeren in de tuin komt een groot deel uit
de regio. “Er zit hier heel veel talent”,
vertelt Rita van Gastel. “Dat willen
we de ruimte geven.” De beelden
staan er allemaal minimaal twee jaar,
maar langer mag ook. “We willen wel
geregeld iets nieuws kunnen plaatsen”, aldus Van Gastel. “Als er nieuwe
beelden moeten komen, dan kijken
we vooral naar wat we mooi vinden.
Maar een nieuw kunstwerk moet ook
een aanvulling zijn op de rest.“ Clevers
voegt toe: “Sommige beelden worden

ook speciaal gemaakt voor de Engelse
Tuin.” De kunstenaars die in de tuin
exposeren hebben hele diverse achtergronden. Zo leverde KunstWerkPlaats
Venray, een dagbesteding voor kwetsbare mensen, verschillende beelden.
“En er is bijvoorbeeld ook een keer
een school geweest die samen met
een groep leerlingen met een rugzakje
hier een beeld heeft gemaakt. Van het
ontwerp tot de uitvoering. Toen het af
was, waren ze zó trots. Dat motiveert
mij enorm”, aldus Rita. Het favoriete
kunstwerk van de twee? Van Gastel:
“De sarcofaag van Martin Ooink die
vooraan in de tuin staat. Het contrast
van de robuustheid van de ruwe steen
en de lieflijkheid van het beeld vind
ik prachtig.” Clevers: “Het raakt me
gewoon emotioneel.”

Jaarlijks komen er zo’n zes- tot
achthonderd bezoekers bij de beeldentuin, maar dat mogen er nog veel meer
worden als het aan de stichting ligt.

Meer evenementen

Carla Clevers en Rita van Gastel

“We organiseren ieder jaar een
paar evenementen in de tuin, maar
in de toekomst willen we dat nog
veel vaker gaan doen”, aldus Clevers.
Eén keer per jaar wordt de tuin
geopend en wordt er een nieuw kunstwerk gepresenteerd. Daarnaast vinden
en muziekprogramma’s plaats en is er
af en toe wat te doen voor kinderen.
Clevers: “Maar we willen meer evenementen gaan organiseren die ook
echt om de kunst draaien. Ook zou
ik graag meer rondleidingen willen
organiseren om het verhaal achter de
beelden en de tuin te kunnen vertellen.” Van Gastel: “Dit stuk van Venray
wordt ook wel het Historisch Kwartier

genoemd. Dan zou het toch mooi zijn
als we historie en kunst samen konden
brengen.” Verder is er in de beeldentuin
ook de mogelijkheid voor Venraynaren
om zelf iets te organiseren.
De afgelopen vijf jaar heeft de
stichting het praktisch zonder inkomen
gered. Clevers: “Het is verbazingwekkend wat je allemaal kunt bereiken
zonder geld. Gelukkig hebben we
veel vrijwilligers. Maar met de plannen die we nu hebben, wordt het
steeds moeilijker.” Van de gemeente
krijgt de stichting zo nu en dan een
incidentele subsidie, maar het liefst
wil zij een structurele gemeentelijke
bijdrage. “Daarover zijn we nu met de
gemeente in overleg.” De komende
vijf jaar gaat de stichting er in ieder
geval weer alles aan doen om de tuin
nóg bekender te maken. Van Gastel:
“Zodat iedereen de tuin uiteindelijk
spelenderwijs kan ontdekken.”
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Ontzettend geschrokken zijn we van het bericht dat onze medewerker

Hube Cleven
door een ongeluk om het leven is gekomen.
Hij was een fijne, betrokken en sociale timmerman met hart voor zijn werk.
Als persoon en als collega zullen we hem gaan missen.
We wensen de familie en vrienden veel sterkte met het verlies van Hube.
Directie en medewerkers Hoexbouw en Hous

Venray Oldtimer City

Honderden auto’s en
motoren in Venray
Meer dan driehonderd auto’s en motoren waren zaterdag 28 juli en zondag 29 juli te vinden in het centrum
van Venray tijdens Venray Oldtimer City. Wisselend werden ze tentoongesteld, terwijl eigenaren ook mee konden doen aan een tour.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

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.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Rijbewijskeuringen Senioren.
Wekelijks B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum
Tel. 0478 53 17 48.
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.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a.: ploegen.frees.spitmachine.
weibloter.kipper.messtank.schudder.
hark.maaier.tuinbouwmachines.tractor.
enz. alles aanbieden.
Tel.: 06 19 07 69 59.
Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

www.hallo-venray.nl

Mede door een goede temperatuur
en een beetje zon was het druk op het
Schouwburgplein, het Henseniusplein
en het Gouden Leeuwplein in Venray.
Jong en oud waren aanwezig om
alle auto’s en motoren te bekijken.
Op de achtergrond was een bandje te
horen dat muziek speelde van vroeger. Veel eigenaren stonden bij hun
auto en beantwoordden vragen van
nieuwsgierige kijkers en namen de tijd
om de andere wagens te bekijken.
Zo ook eigenaren Han Jacobs en
Ed van den Sluys uit Rotterdam en
Helvoirt. Hun ‘Dafje’ uit 1971 was een
oude brandweerwagen gebruikt in
de Bilt. Hij werd omgebouwd om deel
te nemen aan een défilé voor één
middag”, vertellen ze. Nu zijn Han en
Ed twaalf jaar in bezit van de Daf en
doen ze voor de tweede keer mee aan
Venray Oldtimer City. “De sfeer is zo
gezellig en alles ziet er mooi uit, zeker
met een muziekje op de achtergrond.”
Mevrouw Ter Schegget komt een
kijkje nemen bij de oldtimers en vindt
het allemaal schitterend. “Het is mooi
om te zien hoe goed de auto’s wor-

den onderhouden en het is toch ook
hoeveel gemeenten ze zijn gekomen.
een beetje nostalgie”, lacht ze. Ook Jan ’s Avonds werden tijdens een diner de
Kleuskens heeft het naar zijn zin:
winnaars bekend gemaakt.
“Ik heb altijd Amerikanen gehad, dus
dan is dit mooi om te zien. Ze zijn allemaal zo netjes opgesteld.”
Dit gebeurde allemaal tijdens
de 24e editie van Venray Oldtimer
City en Marc Arts van de organisatie is trots. “Het is fantastisch. Er zijn
Mensen konden naar alle wagens
veel bezoekers en veel deelnemers.
kijken, maar er waren ook andere
De ambiance is heerlijk.” Zelf vond
activiteiten georganiseerd zoals een
agent die nepboetes uitdeelde, er was Marc het verschil in auto’s mooi om
te zien. “Vanmorgen stond er een
een doedelzakspeler en er stond een
springkussen. Ook was er voor de kin- oldtimer van meer dan 100.000 euro
deren een ballonnenwedstrijd georga- en nu staan er een paar tussen van
niseerd. In oktober is de prijsuitreiking duizenden euro’s. Ze zijn allemaal
en de ballon die het verste is gekomen mooi om te zien en degene met de
goedkopere auto’s zijn soms zelfs
ontvangt een prijs.
nog trotser. Dat geeft dit evenement
Terwijl op zondag alle oldtizoveel charme”, vertelt Marc. Door de
mers bekeken konden worden, vond
sponsoren en 35 vrijwilligers kon het
op zaterdag al de Knapzakken Tour
inschrijfgeld laag worden gehouden.
plaats. Ongeveer 35 auto’s namen
“Op onze vrijwilligers zijn we apedeel aan een 140 kilometer lange
trots, zonder hen had dit allemaal
route. Tijdens de rit moesten er vraniet gekund.” Maar waar Marc dit
gen worden beantwoord. Zo moest
jaar het meest trots op was, zijn de
bijvoorbeeld de spanning in de rechblije gezichten en hoe goed alles is
tervoorband worden geraden en
verlopen. “Iedereen is happy.”
moesten deelnemers tellen door

‘Het is fantastisch’

‘Een beetje nostalgie’
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GEPLUKT Albertine Steeghs

Albertine Steeghs (43) uit Oirlo heeft de nodige hobbels op haar levenspad meegemaakt. Toch is ze positief, zit ze vol dromen en ambities en blijft
ze zichzelf het liefst ontwikkelen. Onlangs liep ze nog de Nijmeegse Vierdaagse uit en momenteel heeft ze het, na haar opleiding tot leefstijlcoach
afgerond te hebben, druk met het opzetten van haar eigen praktijk. Deze week wordt ze geplukt.
Albertine is geboren in Venray en
opgegroeid in Nieuw-Bergen. Ze is
de jongste van vier kinderen en heeft
nog één oudere zus en twee broers.
Ze ging in Nieuw-Bergen naar de
basisschool en stroomde daarna door
naar het leao in Gennep. Daarna ging
ze Arbeidspersoneelszaken stude-

ren in Nijmegen. “Maar toen ik nog
één jaar moest, realiseerde ik me
dat dat het niet was.” Ze ging zich
verder oriënteren en kwam uit bij
de opleiding Verzorging in Venray.
“Dat voelde goed”, lacht ze. Na deze
opleiding kon ze direct aan het werk
in het Verpleeghuis Beukenrode,

Anderhalf jaar in een
stacaravan

PUZZEL

Sudoku

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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waar ze ruim vier jaar heeft gewerkt.
Toen werkte ze twee jaar bij de
Drielanden Thuiszorg en daarna nog
vijftien jaar in Boxmeer bij Pantein in
het Expertisecentrum. In deze periode heeft ze diverse opleidingen
gevolgd, waaronder haar opleiding
Verpleegkunde.

Oplossing vorige week:
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Op haar negentiende ontmoette
Albertine haar man Twan al. “En toen
ik 20 was, woonden we samen.
Hij woonde toen net op zichzelf in
Venray en ik had werk gevonden bij
Beukenrode, dus dat kwam goed
uit, ook omdat het pontverkeer bij
hoog water er in die tijd vaker uit
lag.” Inmiddels woont het stel alweer
ruim twintig jaar in Oirlo. Voordat het
huis daar klaar was, hebben de twee
nog anderhalf jaar in een stacaravan
gewoond, achter in de tuin. “Dat was
een heel leuke en bijzondere ervaring. We hebben er niet eens over
nagedacht, we hebben het gewoon
gedaan. En in 1999 zijn we getrouwd.”
Twan is voor Albertine haar grote
liefde. “Hij is mijn steun en toeverlaat
en hij is er altijd voor me.”
In 2015 stond het stoplicht op
rood bij Albertine. “Ik kreeg een burnout en dat betekende voor mij dat ik
opnieuw moest starten met mezelf”,
vertelt ze. “Een pittige tijd, maar ook
een cadeautje, want het is nodig
geweest om te komen waar ik nu
sta.” Albertine herstelde en in 2016

kon ze beginnen aan de opleiding tot
Holistisch Leefstijlcoach in Amersfoort.
In het begin combineerde ze dit nog
met haar werk bij Pantein, maar in
2017 besloot ze zich volledig op de
opleiding te richten. En dat wierp zijn
vruchten af, want in juli van dit jaar
behaalde ze haar diploma en inmiddels zit ze in de opstartfase van haar
eigen coachingpraktijk.

Nieuwe hobby’s en
passies
De opleiding tot leefstijlcoach
heeft Albertine veel gebracht.
“Het heeft mij geholpen in mijn verdere herstel, zo zie ik dat. Door de
opleiding en mijn eigen ervaringen begeleid ik nu mensen naar een

gezondere leefstijl.” Tijdens haar
herstel en opleiding kwam Albertine
daarnaast in aanraking met nieuwe
hobby’s en passies. “Zo was yoga een
onderdeel van de opleiding en nu ik
klaar ben in Amersfoort heb ik dat in
Venray verder opgepakt. Ook koken
met verse gezonde producten is een
passie geworden.”
Stilzitten past duidelijk niet bij
Albertine. Aan hobby’s heeft ze geen
gebrek en ze blijft het liefst bezig.
“Eén keer in de week recycle ik samen
met mijn buurvrouw en haar schoonzus gebruikte materialen in nieuwe
dingen. ” Dat creativiteit in Albertines
bloed zit, blijkt ook uit haar hobby
schilderen. “Dat is eigenlijk gekomen
tijdens mijn burn-out. Toen moest ik
iets gaan doen om bezig te blijven,
en nu maak ik schilderijen, het liefst
intuïtief. Ik heb een workshop intuïtief
schilderen gehad en als onderdeel van
mijn praktijk ga ik die in het najaar
ook zelf een geven”, vertelt ze.
Ook sport is een vast onderdeel
van haar leven geworden. “Mijn man
en ik hebben bijvoorbeeld samen
het Pieterpad gelopen”, vertelt ze.
Ook met hond Yuna worden de nodige
kilometers gemaakt en onlangs liep
Albertine in haar eentje de Nijmeegse
Vierdaagse uit. Na haar opleiding is ze
daarnaast nog begonnen met lesgeven in ‘Slow Sports’. “Dat is sporten
in de natuur. Op een laagdrempelige
manier, krijg je buiten in de natuur
plezier in bewegen en tegelijkertijd
verbetert je conditie. Het is een ideale manier van bewegen voor mensen die drempels ervaren om te gaan
sporten”, legt Albertine uit. “Via een
andere leefstijlcoach, Désirée Smits,
ben ik nu begonnen met lesgeven en
pas ik dit toe als onderdeel in mijn
praktijk.”

Mensen inspireren
Ze zit nu midden in de opstartfase
van de praktijk. Albertine: “Ik heb een
praktijkruimte in Horst, waar ik mijn
coachingsgesprekken heb. ” Ze zit vol
ambities om van haar passie een succes te maken. “Dat is een grote droom.
En verder is één van mijn doelen om
in de toekomst te zoeken naar een
samenwerking tussen verschillende
disciplines”, vertelt ze. “Maar bovenal
hoop ik dat ik mensen via de praktijk
op weg kan helpen en kan inspireren.”

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
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HALLO Venray tipt
een zomerboek

02
08

Aan tafel met een toerist
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Venray elke week een bezoeker van de gemeente Venray:
waarom komen zij naar onze gemeente? Deze week: Marjolijn en Hans uit Belfeld en Marjo en Peter uit Beesel
die naast elkaar op de camping De Linde in Merselo zitten.

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
nieuw zomerboek. Deze week Elly Jacobs, vestigingshoofd van de
bibliotheek in Venray.

BiblioNu biedt zomerlezers tijdens de vakantieperiode een ruime
keuze aan spannende, ontroerende
en gezellige boeken. Leden van de
bibliotheek kunnen kiezen uit romans
in papieren vorm als ook digitaal via
www.onlinebibliotheek.nl Ook nietleden kunnen profiteren van het digitale aanbod van de bibliotheek via
de app Vakantiebieb.
Een spannende aanrader vindt
Elly het boek IJstweeling van
S.K. Tremayne, dat zich afspeelt in
het ruige noorden van Schotland.
Ruim een jaar nadat hun dochtertje Lydia bij een tragisch ongeval
is omgekomen proberen Angus en
Sarah hun leven weer vorm te geven
door van Londen te verhuizen naar
een afgelegen Schots eiland dat

Angus heeft geërfd. Maar dan begint
Kirstie, het tweelingzusje van Lydia,
zich anders te gedragen en zegt dat
zij Lydia is en dat Kirstie dood is.
De tweelingzusjes waren zo identiek
dat de twijfel, bij vooral Sarah, toeslaat. Wie van de tweeling is er nu
overleden en wat is er nou eigenlijk
precies gebeurd? Draagt Lydia/Kirstie
een geheim met zich mee? En wat
hebben Angus en Sarah te verbergen voor elkaar? Elly: “Een meeslepende, duistere, zeer spannende
psychologische thriller over rouw,
schuldgevoelens, bedrog, het verlies van een kind en de onbreekbare
band tussen een eeneiige tweeling.”
S.K. Tremayne is het pseudoniem van
een internationale bestsellerauteur,
Sean Thomas.

De twee stellen uit Belfeld en
Beesel zitten naast elkaar op de
camping en zijn net klaar met ontbijten. “Het is eigenlijk heel simpel hoe
wij hier terecht zijn gekomen”, zegt
Marjolijn. “Martin is de eigenaar van
deze camping en is een collega van
Marjo en Hans. We hadden er veel van
gehoord en wilden het graag zien.
We houden erg van kamperen, dus we
besloten om dit weekend hier naartoe te gaan. Voor het vakantiegevoel
hoef je helemaal niet ver weg. Als we
een half uurtje in de auto zitten, dan
hebben we al het gevoel dat we op
vakantie zijn. Het is dus fijn om te
weten dat we nu dit plekje hebben
op deze camping waar nog wel vaker

naar toe zouden kunnen gaan.”
“Wat we hier veel doen, is fietsen
en wandelen”, vertelt Marjo. “We houden van de natuur en vinden het
fijn om op veel plekken te komen.”
“Jazeker”, zegt Marjolijn. “Eén van onze
hobby’s is ‘geocaching’. Dat is een soort
schatzoeken terwijl je aan het wandelen of fietsen bent. In deze regio zijn er
veel ‘geocachers’ actief die dan schatten verstoppen. En dan kun je via GPS
op je mobiele telefoon die schatten
gaan zoeken. Zo ben je actief bezig en
zie je veel van de natuur.”

Hele servieskast mee
“Van kleins af aan zitten we al
op de camping” vertelt Marjolijn.

“Toen we samen begonnen met kamperen, hadden we alleen een tent
en twee Paddingtonmokken”, zegt
Hans lachend. “Nu is alles veel luxer
en neem je bijna je hele servieskast
mee.”
Wat het kamperen voor de stellen vooral leuk maakt, is het genieten
en lekker uitrusten. “En natuurlijk het
mensen kijken”, zegt Hans. “Dat hoort
er ook echt bij.” “Morgen gaan we
alweer naar huis en dan mogen we
weer aan het werk”, zegt Marjo.
Voor nu is het dus nog even genieten
en wellicht komen we binnenkort nog
wel een keertje terug. Het afgelopen
weekend is namelijk goed in de smaak
gevallen.”

OPRUIMINGSFINALE!
De natuur in met fotograaf Rob

DAMES EN HEREN
ZOMERCOLLECTIE EN
SCHOENEN

De Caselse Vennen

GAAN WEG TEGEN
SPOTPRIJZEN!

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

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
Venray om al het natuurschoon daar op de foto te zetten. Deze zomer licht hij iedere week een mooi
wandelgebied uit. In de Caselse Vennen in Castenray schoot hij dit plaatje van een groep Schotse
Hooglanders die bij het wandelpad aan het grazen waren. Behalve veel dieren zijn er ook verschillende plantensoorten te vinden langs dit pad. Het is wel verstandig om laarzen mee te nemen, want
de Caselse Vennen is een meestal nat natuurgebied. Kijk voor meer informatie over wandelen in de
Caselse Vennen op wwww.liefdevoorlimburg.nl
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Naar het museum in Venray

Museum De Peelstreek - Ysselsteyn
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, gewoon in
Venray. Vandaag staat het museum De Peelstreek in Ysselsteyn in de schijnwerpers.

weinig over de geschiedenis in eigen
regio. Hier in het museum kunnen ze
ervaren hoe het leven vroeger was.
We doen dat met interactieve speurtochten door het museum en geven
daarnaast uitleg over de thema’s die
voorbij komen”, legt Lei uit.

Hoofd van paard
Samen met een tiental vrijwilligers werkt voorzitter Lei Potten in
het museum, dat gelegen is aan de
Ysselsteynseweg. Hij vertelt dat Jan
en Dien Houben in 1996 dit museum
geopend hebben. Lei: “Zij vonden het
destijds leuk om spullen te verzamelen en aan mensen te laten zien.
Deze hobby liep uit de hand en ze
kochten dit pand en begonnen hier
een museum. Sindsdien zijn ze steeds
meer spullen gaan verzamelen die
te maken hadden met het boerenleven in deze regio. Wanneer er een
vrijgezel of weduwe gestorven was,
werden hun spullen aan dit museum
geschonken. Zo is het museum beetje
bij beetje opgebouwd.” De naam heeft
het museum te danken aan het pand.
“Vóór het een museum was, was dit
een garage die ‘De Peelstreek’ heette.
Deze naam is toen bewaard gebleven
omdat ze ook bij het museum paste.

We laten namelijk het leven in de Peel
zien.”

Boer, bakker, slager
en kruidenier
In het museum is het leven op het
platteland te zien zoals dat vroeger
was. “En dan niet alleen bij de boer
maar ook bij de bakker, de slager en
de kruidenier”, vertelt Lei. “Daarnaast
is het dagelijks leven ook in beeld
gebracht. Zo staat de inrichting van
zo ongeveer een heel huis in het
museum. Je kunt allerlei machines en
attributen zien die iedereen gebruikte.
De grote machines hebben we verderop in een depot staan. Daar kan
iedereen vrij gaan kijken als ze interesse hebben.”
“Een aantal jaar geleden werd Jan
Houben ziek en heb ik het voorzitterschap op me genomen”, vertelt Lei.

“Om toerbeurt geven de vrijwilligers
en ik rondleidingen door het museum.
We beginnen met een kop koffie en
een ouderwetse knapkoek. Daarna
volgt uitleg over het museum en over
de Peel zelf en vervolgens kunnen de
bezoekers rondlopen en krijgen ze uitleg van de gids die met hen meeloopt.
Vaak ontstaan er leuke wisselwerkingen tussen de bezoekers en de gids.
De oudere generatie die een uitstapje
maakt naar ons, herkent namelijk veel
van vroeger in het museum.”

Ervaren hoe
het leven was
Naast groepen oudere mensen
ontvangt het museum ook veel groepen jongeren die vanuit school een
bezoekje brengen. “Op school leren
kinderen veel over de geschiedenis
van verder weg, maar ze horen maar

Regelmatig krijgt het museum
positieve reacties op de collectie.
“Wat we vaker horen is dat bezoekers
onze verzameling zo verzorgd en compleet vinden. Dat is altijd leuk om te
horen”, zegt Lei. Het pronkstuk in het
museum is volgens hem toch wel het
hoofd van het paard Nico van Melo, dat
aan een wand in het museum hangt.
“Het was een heel bekend paard in de
regio, dat via een omweg hier terecht
is gekomen. Hij komt oorspronkelijk uit
Zeeuws-Vlaanderen, maar was hier een

bekendheid. We zijn heel trots dat we
het opgezette hoofd in het museum
hebben hangen.”
“Door de activiteiten en de positieve reacties van mensen kregen
we het afgelopen jaar steeds meer
bezoekers”, vertelt Lei. We organiseren ook steeds vaker interactieve
dagen waarbij er vaklieden komen
die de oude machines in gebruik
nemen. Ook hebben we iedere herfst
de ‘Slachtdag’. Dan komt er een slager die op de ouderwetse manier het
vlees klaarmaakt en hierbij uitleg
geeft. Normaal gesproken zijn we van
april tot en met oktober open, maar
wel alleen op afspraak. Op de zaterdagmiddag zijn er standaard vrijwilligers aanwezig van 13.30 tot 16.00 uur
en dan kunnen bezoekers gewoon
naar binnen lopen.” Het museum is te
bereiken op 0478 54 15 39.
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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.

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
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Ik weet hoe ik mijn wijkagent kan benaderen
eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
Ongetwijfeld zijn de inwoners van Venray en de kerkdorpen op de hoogte van het bestaan van wijkagenten binnen onze gemeente, stelt opiniewebsite Burgers van Venray. Zij vraagt zich echter af of iedere inwoner van de gemeente wel weet wie de verantwoordelijke wijkagent is in zijn of haar
wijk of dorp.
Meestal worden die agenten benaderd als er in de wijk of in het dorp
een probleem ontstaat waarbij de hulp van de wijkagent moet worden
ingeroepen. Voor acute noodsituaties kan men het telefoonnummer 112
bellen.Voor de ‘huis, tuin en keuken’-situaties belt men het algemeen
nummer 0900 88 44. Via dat nummer zijn ook de wijkagenten bereikbaar.
Elk van de zeven wijkagenten in Venray heeft zijn of haar eigen
werkgebied. De Stichting Burgers van Venray vraagt zich af of iedere inwoner
van de gemeente Venray weet wie de verantwoordelijke wijkagent is in zijn
of haar wijk of dorp.

Burgers van Venray wil de mening van de inwoners van Venray peilen
over in hoeverre zij op de hoogte zijn van de wijkagenten en de manier
waarop zij hen kunnen contacteren. Gedurende de maand augustus
kan iedereen op www.burgersvanvenray.nl aangeven of zij het eens of
oneens zijn met de stelling ‘Ik weet hoe ik mijn wijkagent kan benaderen’.
Bovendien kan iedereen aangeven hoe zij denken over de inzet van
wijkagenten, omdat er sprake is van een tekort aan agenten in Venray. In de
vergadering van de gemeenteraad 3 juli is immers een motie aangenomen
voor meer agenten in Venray.

Bespreking stelling Burgers van Venray van juli

Meningen verdeeld over gasloze woningen
Gedurende de maand juli hebben de respondenten van de website Burgers van Venray gereageerd op de stelling ‘In mijn woning zal altijd gas
nodig zijn’. Uit de reacties blijkt dat 45 procent van de stemmers het eens is met de stelling. De overige 55 procent is van mening dat onze woningen
in de toekomst beste zonder gas kunnen worden bewoond.
Bij de eensstemmers overheerst de mening dat het allemaal best zal
meevallen. In de komende 32 jaar, totdat in 2050 alle woningen geen
aardgas meer geleverd krijgen, is er nog voldoende tijd om te zoeken naar
alternatieven, verwachten zij. Eén van die alternatieven zou waterstofgas
kunnen zijn, zodat de bestaande gasleidingen gebruikt kunnen blijven, of
anders de woningen volledig op elektriciteit aansluiten. Een elektrische
warmtepomp en elektrisch koken en water verwarmen behoort dan tot de
standaarduitrusting.Ook infraroodpanelen kunnen op bepaalde plaatsen in
de woning warmte aanbieden.
De oneensstemmers zijn daarentegen van mening dat het allemaal
niet zo lang hoeft te duren om een gasloze toekomst in te gaan. Er zijn al
voldoende alternatieven voorhanden. Op dit moment worden er al gasloze
nieuwbouw- woningen opgeleverd.
Vrijwel alle stemmers vinden dat het gelet op de zogenoemde
energietransitie noodzakelijk is om maatregelen te nemen. Het grote
probleem is dat de te treffen alternatieve voorzieningen op dit moment
erg veel geld kosten. Wellicht dat die in de toekomst wel betaalbaar

worden, al dan niet met financiële steun van de overheid. In 2021 moet
ook de gemeente Venray bepaald hebben hoe welke woningen moeten
worden verduurzaamd. Uiterlijk in 2030 gaat de gaskraan in Groningen
dicht, zodat onze woningen niet meer van het aardgas afhankelijk kunnen
zijn. In 2050 moeten alle huizen in Nederland vanwege de klimaatwet
aardgasvrij zijn.
Henk van Egmond reageert op de website dat men makkelijk
zonder gas kan, als er maar goede en betaalbare alternatieven komen.
“Die zijn er, maar er moet eerst weer verschrikkelijk veel voor betaald
worden want het terugverdieneffect moet eerst sluitend zijn. Tot die tijd
hebben we gas wel nodig.” Een andere Henk geeft aan dat er voldoende
alternatieven zijn om van het gas af te gaan “Onze technologie is nog
niet uitontwikkeld. Het wordt je zo door de strot geduwd en als de kosten
30 tot 40 duizend euro per huishouden zijn, dan creëer je geen groot
draagvlak bij de minder bedeelden. Mijn grootste zorg is: wie gaat het
gelag betalen? Ik hoop dat dit wel goed geregeld wordt, maar ik denk dat
dat Jan met de Pet wordt.”

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.

Vanzelfsprekend?
Het is voor ons als CDA-fractie een goede gewoonte om deel te
nemen aan de fietsvierdaagse. Om de hitte enigszins te ontwijken
besloten we om op tijd te starten. Met veel respect voor de organisatie
geniet ik van de prachtige route die was uitgezet. Van de organisatie
hoorde ik dat het aantal deelnemers dit jaar met name door de hitte
tegenviel. Jammer.
Fietsend door de Maasduinen,
genietend van de mooie natuur,
begint hier ook het watertekort
helaas zichtbaar te worden. De rust
van de natuur maakt verderop dan
ook plaats voor de ronkende motoren van de regeninstallaties.
Ik realiseer me dat de akkerbouwers tropendagen maken om de
gewassen van het nodige water te
voorzien om zo toch nog een goede

opbrengst te kunnen realiseren. Iedere
dag weer haspels verzetten, buizen sjouwen, korte nachten om het
gevecht tegen de droogte te winnen.
Ook realiseer ik me dat er hoge
energiekosten gemaakt worden om
deze regenhaspels draaiende te
houden. Het is echter nog maar zeer
de vraag of de akkerbouwers deze
inspanningen en kosten straks terugzien in een goede prijs voor hun pro-

ducten. Tijdens het fietsen zie ik ook
percelen waarvan de opbrengst al grotendeels verloren is, omdat de droogte
heeft overwonnen. Deze akkerbouwers moeten hun verlies nu al nemen.
Ik moest terugdenken aan de
masterclass Voedsel en Identiteit, die
ik onlangs volgde aan de Hogeschool
in Ede. We discussieerden over de
vanzelfsprekendheid van de voedselvoorziening en de variëteit in de winkelschappen. Ik besef wederom welke
inspanningen er gedaan worden om
het voedsel te produceren.
De fietsroute zit erop, de thermometer tikt 35 graden, we drinken
gewoon nog een potje bier, alles lijkt
zo vanzelfsprekend.

Leo Philipsen,
raadslid CDA

Jongeheer
van Baudet
Politicus Baudet plaatste
deze week een foto op
Instagram, waarop hij naakt
bij het zwembad ligt.
Zijn ’kleine Thierry’ heeft hij
afgedekt met zijn rechterhand,
de inzet van zijn sidekick Theo
Hiddema, de parlementariër
die slecht zelden op een actief
optreden in de kamer te
betrappen is, was hierbij
overbodig.
Creatief als wij Nederlanders
zijn, vliegen de commentaren en
ludieke bewerkingen ons digitaal om de oren. En hoewel
ikzelf een mooie blootfoto zeker
kan waarderen, vraag ik mij af
of een volksvertegenwoordiger
zich op deze wijze behoort te
presenteren. Ik ben niet uit op
het prediken van waarden en
normen, überhaupt wil ik niets
prediken, maar als volksvertegenwoordiger communiceer je
altijd met het volk. De vraag is
dan welke boodschap Thierry
hiermee wil communiceren? En
voor wie? De vraag naar de
maatschappelijke opvattingen
over wat wij dom of goed vinden
met betrekking tot onze politici
op internet, mag wat mij betreft
dan ook best eens gevoerd
worden. Olga Lyulchak? Mooie
vrouw, mooie foto’s, maar einde
carrière. La Cicciolina? Smakeloze
acties, maar wel jaren in het
(Italiaanse) parlement.
Anonieme kussende mannen op
een poster? En een op de drie
Nederlanders vind dit aanstootgevend. Dus-waar-ligt-tenopzichte-van-wie-het-kantelmoment-en-waarom? Goed. Terug
naar de jongeheer van Baudet…
mijn allergie zit hem vooral in
het baasje maar mooi bloot? Zou
wat mij betreft nooit een probleem moeten zijn.
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aan
Mira Nabben

Hittestress
Het is al een paar weken
tropisch warm hier in
Nederland, we behalen het
ene naar het andere hitterecord. We behaalden het record
voor de warmste nacht en
voor de warmste dag!

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Mira Nabben
12 jaar
Leunen
Raayland College

Hoe was het om Limburgs kampioen
te worden met turnen?
Het was echt supergaaf om
Nederlands kampioen te worden. Het
was ook heel leuk om op het podium
te staan voor zoveel mensen die
enthousiast applaudisseren.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is turnen. Ik turn
6 uur in de week bij St. Christoffel in
Venray. Ook gaan wij elk jaar naar
Oostenrijk om daar met de familie en
vrienden te skiën, want ook dat vind ik
superleuk.
Hoe oud was je toen je begon met
turnen?
Ik was 8 jaar toen ik begon met turnen. Een paar jaar daarvoor heb ik nog
wel bij St. Christoffel op peutergym
gezeten.

Waar ben je het meest trots op?
Ik ben heel trots dat ik volgend seizoen op Nederlands niveau mag gaan
turnen.
Wie is je grootte voorbeeld en
waarom?
Pleun Reinders is mijn grote voorbeeld, zij is 12 jaar en turnt al bij Jong
Nederland. Ik kijk bijna elke dag naar
filmpjes van haar op YouTube. Hierdoor
zie ik nieuwe dingen en probeer ik die
ook te oefenen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig en waarom?
Ik was het meest zenuwachtig toen ik
stond te wachten op de uitslag van de
District finale Regio Zuid. Ik had voor
mijn gevoel wel lekker geturnd, maar
dat ik tweede werd, was best een
positieve verrassing.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou heel graag een achteruitsalto op
de balk willen leren. Ook zou ik graag
een arabier-flik-flak-salto met schroef

willen leren.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen en waarom?
Het beste cadeau dat ik ooit heb
gekregen is een trampoline. Ik heb
mijn trampoline vijf jaar geleden
gekregen van mijn ouders. Zodra de
achterdeur ‘s ochtends open gaat, is
het eerste wat ik doe naar de trampoline rennen om een salto te maken.
Waar word je enthousiast van en
waarom?
Ik word heel enthousiast van een
logeerfeestje met vriendinnen, omdat
het altijd erg gezellig is. Dan kun je je
verhalen vertellen en met ze delen.
Wat zou je nog heel graag willen
doen in je leven en waarom?
Ik zou graag een keer een verre reis
willen maken naar Azië met een paar
vriendinnen. Dan zou ik daar gaan
rondtrekken en heel veel leuke dingen
doen zoals bungeejumpen en zwemmen met dolfijnen. Dat lijkt mij echt
supergaaf.

Wat is de laatste foto
die je hebt gemaakt?
Mijn laatste foto die ik heb
gemaakt was thuis met een
vriendin op snapchat.
Om wie lach jij het meest?
Ik lach niet specifiek om één
iemand het meest, maar ik vind
het leuk om lol te hebben met mijn
vriendinnen en familie.
Wat is je droombaan?
Ik weet nog niet precies wat ik
later wil gaan doen, maar ik zou
het wel leuk vinden als het iets
met kinderen is. Ook vind ik het
vak wiskunde erg interessant.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Het liefste zit ik dan de hele dag
in mijn pyjama films te kijken. En
feestjes geven met mijn klas.
Heb je een bijnaam?
Ik word vaak miertje genoemd,
vanwege mijn naam en mijn
lengte.

Veel mensen vinden deze
hitte heerlijk en genieten ervan
door lekker naar het zwembad
te gaan en te zonnen. Maar voor
veel oudere mensen was het de
afgelopen dagen echt te heet,
veel ouderen hebben de hele
dag binnen gezeten met gordijnen dicht en gesloten ramen en
deuren. Belangrijk is om vooral
goed te drinken.
Niet alleen veel mensen
hebben last van de hitte, maar
ook de dieren en de planten.
Zo heb ik al een aantal weken
bijna geen groen gras meer
gezien en ook zie je niet meer
veel planten die nog mooi
rechtop staan. Dat komt hier in
Nederland zelden voor.
Afgelopen week zag ik een
aantal zoutstrooiers over de
asfaltwegen rijden, de temperaturen waren zo hoog dat er
gevaar was dat het asfalt ging
smelten. Ook de brandweer
heeft het op het moment erg
druk met alle bermbrandjes
blussen die ontstaan zijn door
de droogte.
Ik vind dit warme weer
heerlijk, lekker zwemmen,
zonnen en ‘s avonds barbecueën. Maar af en toe is het ook
voor mij wel heel heet.
Het meeste verkochte product in Nederland is op dit
moment de airco en alle zwembaden zijn uitverkocht. Het zijn
tropische temperaturen en het
weer is op dit moment wel het
meest besproken onderwerp.
Over tientallen jaren zal een
hete zomer een hele normale
zomer zijn, wat een gevolg is
van de opwarming van de
aarde.
Het zal de aankomende
dagen nog erg heet blijven hier
in Nederland. Voor mij geen
hittestress, maar genieten van
dit mooie weer!
Anne Jeuken
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Kermisschieten in Blitterswijck
In Blitterswijck stond op zaterdag 28 juli het traditionele kermisschieten van het St. Antonius Abt Gilde op het programma. Een flinke hoosbui leek even roet in het eten
te gooien, maar toen de zon weer scheen, ging het programma gewoon weer verder. De geldprijzen van de korpswinnaars werden spontaan gedoneerd aan het
Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Initiatiefnemers hiervan waren schutters Frank Thiesen, Fons Verberkt, Ruud Huijs en Rob Strijbos en eerste schietmeester
Leon Thiesen en schutterskoning Lennart Gooren.
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Netwerkevent en ploegentijdrit bij
BinckBank Tour
Meerdaagse wielerwedstrijd de BinckBank Tour komt op dinsdag 14 augustus voor de tweede keer naar
Venray. De tweede etappe, een tijdrit, wordt in en rondom Venray gehouden. Daarnaast wordt er ‘s ochtends een
netwerkevent georganiseerd en kunnen wielerliefhebbers meedoen aan een ploegentijdrit op hetzelfde parcours als de officiële etappe van die middag.

Daarnaast worden de verwachtingen voor de tijdrit gepeild en zijn er
enkele korte interviews. Het netwerkevent start om 10.30 uur. Aansluitend
is de VIP-lunch voor begunstigers,
sponsoren en deelnemers aan het netwerkevent. Geïnteresseerden in het
netwerkevent kunnen zich aanmelden
via www.binckbanktourvenray.nl

Ploegenrit voor
wielerliefhebbers
Naast de individuele tijdrit wordt
op 14 augustus ook een ploegentijdrit voor wielerliefhebbers gehouden.

Teams van vier personen kunnen
zich hiervoor inschrijven. “Naast de
sportieve uitdaging geeft het ook een
kick om op het tijdritparcours van
de BinckBank Tour te mogen fietsen”, aldus de organisatie. De wielerliefhebbers starten om 09.30 uur.
Het laatste team start rond 11.30 uur.
De winnaars worden later op de dag,
tegelijkertijd met de winnaar van de
etappe en de truidragers, gehuldigd
in het supporterscafé aan de finishlijn. Teams kunnen zich nog aanmelden via
www.binckbanktourvenray.nl
(Foto: archief Peel en Maas – Rikus ten Brucke)

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

www.ikzoekeencontainer.nl

T 0478 533702 • M 06 54366249

tel. (077) 320 97 00

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

Dit jaar start de BinckBank Tour op
maandag 13 augustus in Friesland en
komt het wielercircus op de tweede
dag naar Venray voor een 12,7 kilometer lange tijdrit. Welke renners aan
de start komen bij de tijdrit van de
BinckBank Tour, is nog niet duidelijk.
De wedstrijd wordt gehouden tussen de Tour de France en de Vuelta in
Spanje, dus is nog niet duidelijk welke
renners door de ploegen geselecteerd gaan worden. “Vorig jaar was
Venray voor het eerst finishplaats van
de BinckBank Tour en kreeg Venray
meteen de gewenste winnaar in de
persoon van wereldkampioen Peter
Sagan”, aldus Stichting Wielerpromotie

Venray. “Mocht hij meedoen, is Tom
Dumoulin uiteraard een van de favorieten, maar het veld kent veel tijdritspecialisten zoals Roglic, Van Emden,
Tony Martin, Campenaerts en Dennis.”

Duurzaamheid
centraal
De deelnemers verkennen het
parcours ‘s middags en om 13.30
uur gaat de eerste renner van start.
Rond 16.30 uur start de laatste renner waarna in het supporterscafé aan
de Raadhuisstraat de prijsuitreiking
plaatsvindt.
Naast wielrennen staat ook

duurzaamheid centraal tijdens de
BinckBank Tour. Gemeente
Venray
T 0478
533702 • M 06 54366249
en stichting Wielerpromotie Venray
houden daarom voorafgaand
aan de
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
start in Schouwburg Venray een netwerkevent met als titel Een gezonde
toekomst voor Venray. Tijdens deze
bijeenkomst wordt het thema duurzaamheid, dat een belangrijk onderdeel vormt van het beleid van de
gemeente Venray, op een luchtige
manier centraal gezet. Gastspreker is
de Neerlandicus Wim Daniëls, die de
aanwezigen meeneemt in de wereld
van de fiets. “Want de fiets is immers
het meest duurzame vervoermiddel
Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het
dat we kennen”, aldus de organisatie.

Ledenaantallen sportbonden lopen terug

Vooral weinig volleybal
in Venray
De ledenaantallen van grote, traditionele sportbonden lopen terug. Sportclubs worden steeds minder populair. Dat blijkt uit cijfers van NOC-NSF die het Algemeen Dagblad heeft opgevraagd. De gemeente Venray heeft
vooral een relatief klein aantal volleyballers, maar doet het daarentegen weer bovengemiddeld goed op de
gebieden van atletiek, gymnastiek en golf.
Het Algemeen Dagblad vergeleek met de cijfers van NOC-NSF onder
andere per gemeente de ledenaantallen van de tien populairste sportbonden. Daaruit blijkt dat ten opzichte van
de omliggende gemeentes, Venray
vooral weinig leden levert aan de
volleybalbond. Van de gemeentes
Boxmeer, Deurne, Horst aan de Maas
en Venray, zijn Venray en Deurne
verreweg de kleinste wat volleybal betreft. Venray levert in totaal
slechts 219 leden aan de Nederlandse
Volleybalbond (Nevobo). Deurne
staat met 170 leden nog wat lager.
Vooral ten opzichte van Horst aan de
Maas, dat ruim 1.200 volleyballers bij
de Nevobo heeft, is dat erg weinig,

maar ook Boxmeer scoort met 560
volleyballers een stuk hoger.

Koploper bij atletiek,
gymnastiek en golf
Toch zijn er ook genoeg sporten waar Venray wel goed op scoort.
Venray is koploper van de betreffende vier gemeentes op de gebieden van atletiek, gymnastiek en golf.
De gemeente heeft 341 leden bij de
atletiekbond en loopt daarmee ruim
voor op Deurne, dat met bijna honderd leden minder op een tweede
plaats volgt. Bij het gymnastiek
steekt Venray er met kop en schouders bovenuit met 756 leden van de

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek
Unie (KNGU) tegenover betrekkelijk
zo’n vier- à vijfhonderd in Boxmeer,
Deurne en Horst aan de Maas. Ook wat
golf betreft zit Venray ver boven het
gemiddelde. De gemeente levert
ruim achthonderd leden aan de
Nederlandse Golf Federatie (NGF),
waar de andere gemeentes rond de
vijfhonderd blijven steken.
Het Algemeen Dagblad vergeleek
ook per gemeente de leden van de
sportbonden van voetbal, tennis, sportvissen, hockey, paardrijden en zwemmen. Bij deze sporten levert Venray ten
opzichte van Boxmeer, Deurne en Horst
aan de Maas een vrij gemiddeld aantal
leden aan de sportbonden.

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
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Amateurkunstenaars Filo Forte creëren
kunstetalage
Vier amateurkunstenaars uit gemeente Venray hebben zich onder de naam ‘Filo Forte’ verenigd. De naam
staat voor draad en krachtig, wat terugslaat op hun kunstwerken met textiel. In het pand op De Bleek 74 te
Venray hebben ze een etalage ingericht.

SALE
In de etalage zijn textiele werkvormen en beeldhouwwerken te bewonderen van de leden. De kunstenaars

zijn geïnspireerd geraakt door de activiteiten van hun echtgenoten die amateurkunst beoefenen onder de naam

De Rake Kwasten.
Filo Forte bestaat uit Joke, Victoire,
Ria en Ien. Joke Biemans is geboren in
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Alkmaar en opgevoed met ontzag voor
de zee. Ze ontwerpt en maakt wandkleden. Haar inspiratie haalt ze uit
haar dagelijkse bezigheden. Haar stuk
voor de etalage is een quilt die
wordt tentoongesteld onder de naam
‘De allesomvattende zee’. Victoire
Custers houdt zich bezig met handwerken waar ze ook verschillende cursussen in heeft gevolgd. Ze exposeert nu

twee proeflapjes. Ria Moerkerk werkt
met onder andere speksteen, albast,
springstone, marmer en serpentijn.
Haar getoonde beeld is gemaakt met
de steensoort springstone. De naam
van het stuk is Gra’cia. Ien Peeters is
geboeid door textiele vormgeving.
Ze ontwerpt en maakt breisels met
Japanse garens en combineert deze
met schilderen.

Rouwverwerkings
groep Synthese
Synthese organiseert vanaf woensdag 12 september zes bijeenkomsten voor de rouwverwerkingsgroep. Mensen die een dierbare hebben
verloren kunnen op deze bijeenkomsten onder andere ervaringen
uitwisselen.
De rouwverwerkingsgroep heeft
als doel de deelnemers ruimte te
bieden om emoties en verhalen met
elkaar te delen om ze te helpen met
het verwerken van het verlies. Per
groep worden zes begeleide bijeenkomsten georganiseerd. Daarna kan
de groep desgewenst als zelfhulpgroep verder gaan.
De bijeenkomsten vinden plaats
bij Synthese aan de Leunseweg
in Venray op woensdag 12, 19 en

26 september en 3, 10 en 17 oktober van 17.00 tot 19.30 uur. Voor
meer informatie kan contact worden opgenomenn met Jolanda van
der Weiden of Moniek Seijkens via
groepswerkvenray@synthese.nl of
via het algemene telefoonnummer
0478-517300. Aanmelden voor de
rouwverwerkingsgroep kan via de
www.synthese.nl via het kopje aanbod & inschrijving. Deelname aan de
groep is gratis.

Dagexcursie naar
Verdronken Land
van Saeftinghe
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdag 1 september een
dagexcursie naar het Verdronken Land van Saeftinghe in ZeeuwsVlaanderen. De bus vertrekt om 08.45 uur vanaf de parkeerplaats bij de
Gamma, Plataanstraat in Venray.
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Kom naar onze geheel vernieuwde winkel en
profiteer van onze sportieve aanbiedingen!

Meulendijks Sport | Kerkstraat 7c, Horst | Tel: 077-398 17 58 | info@meulendijkssport.nl

Het Verdronken Land van
Saeftinghe is het grootste brakwaterschorrengebied van Europa. Het is
een beschermd natuurgebied en het
telt meerdere archeologische vindplaatsen. Tijdens het uitstapje wordt
eerst het bezoekerscentrum bezocht.
Dan wordt voor een excursie vertrokken naar ‘de Noord’, het meest
noordoostelijke deel van Saefthinghe
en op cultuur-historisch vlak een
uniek stuk. In de enige buitendijks

gelegen schaapskooi van WestEurope is er een lunch. Tijdens de
vier uur durende excursie komt de
archeologie aan bod en wordt ook
de natuur in Saeftinghe niet vergeten. Rond 17.15 uur gaat de bus weer
terug naar Venray.
Meer informatie over de excursie
is te vinden op www.ivn.nl/afdeling/
geysteren-venray
Aanmelden voor de excursie kan
via info@ivn-geysteren-venray.nl
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Dancin Saull lanceert ‘House of the King’

‘Wie weet wordt het ooit een wereldhit’
De nieuwe formatie Dancin Saull, bestaande uit Ivo Koenen, Georges van de Ven, Ron van den Beuken en de
Venrayse zangeres Auke Classens, heeft onder leiding van Ron Bosmans uit Meterik de danceplaat House of the
King gelanceerd. Een muzikale productie waarin elektronische muziek samensmelt met traditionele instrumenten.

Ivo Koenen, Auke Classens, Ron van den Beuken,
Ron Bosmans, Georges van de Ven (Foto: Loes Poels)
House of the King is gebaseerd op
de gelijknamige hit uit de jaren 70,

van de bekende popgroep Focus.
De samenwerking begon in het hoofd

van Ron Bosmans. “Ik hoorde het
nummer House of the King op de radio

Zang, fluit en
gitaarsporen

Vacature medewerker
Team Toegang Gennep
32-36 uur per week per direct
We zoeken een maatschappelijk werker met affiniteit voor teamwork.
Dit ga je doen
• Je werkt van binnenuit, dus startend met de ideeën/wensen van de
bewoners, met de agenda van de bewoners;
• Je houdt je onder andere bezig met vraagverheldering om tot een
juiste indicatie te komen;
• Je bent altijd bezig met het praktisch in kaart brengen van talenten,
capaciteiten en ´drives´ van bewoners als bron voor verandering;
• Je pakt lokale vraagstukken en problemen aan door primair te werken
aan het versterken van het eigenaarschap van het onderwerp. Dat
maakt oplossingen duurzamer, stabieler en zorgt dat de regie in
handen blijft van de eigenaar;
• Je bouwt methodisch aan oplossingen en ontwikkelingen vanuit de
specifieke mogelijkheden en (hulp)bronnen van bewoners of een wijk;
• Je omarmt veranderingen en neemt verantwoordelijkheid voor
een professionele mindset die gericht is op optimisme, overtuiging,
zelfvertrouwen en zelfkracht en ´We Can´-mentaliteit;
• Je werkt verbindend, vanuit het permanent voeren van de dialoog met
bewoners en instanties;
• Je investeert in alledaags leiderschap van bewoners;
• Je verbindt, bouwt en onderhoudt netwerken tbv je werk als toegangmedewerker.

Procedure
Deze vacature wordt gelijktijdig
intern en extern verspreid.
De gesprekken voor de eerste
ronde vinden plaats op woensdagmiddag 22 augustus 2018.
Belangstelling?
Mail dan vóór 20 augustus 2018 je
sollicitatiebrief en CV t.a.v. Gaby
Hustedt, teamleider, naar
solliciteren@synthese.nl o.v.v.
‘vacature Team Toegang’.
Voor inhoudelijke vragen kun
je op 15 augustus 2018 tussen
11.30-13.00 uur telefonisch contact
opnemen met Gaby Hustedt via
0478-517300.

Dit ben jij
• Een passende afgeronde HBO-opleiding (Social Work, MWD);
• Bekwaam in: vroegsignalering; vraagverhelderingsgesprekken;
casusregie en casusmanagement;
• Ervaring met klantvolgsystemen;
• Generalist, met een specialistische kennis en ervaring;
• Ervaring in het werken bij een gemeente;
• Kennis en ervaring met de WMO, Participatiewet en Jeugdwet.

Synthese is een onderneming
voor zorg en welzijn geworteld
in Noord- en Midden-Limburg,
met ruim 80 medewerkers en
200 vrijwilligers. Synthese biedt
mensen in het alledaagse leven alle
mogelijkheden om tot hun recht te
komen en zich te ontwikkelen.

Dit bieden wij
• Een enthousiast, collegiaal en professioneel team;
• Een innovatieve- en mantelzorgvriendelijke organisatie;
• Ruimte om jezelf te ontwikkelen door interne- en externe scholing;
• Inschaling en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk.

De organisatie telt drie inhoudelijke
teams en een klein bedrijfsbureau,
waarin de facilitaire taken en
business control belegd zijn.
Binnen de organisatie zijn ‘slimmer
werken’ en ‘zelf organiseren’
belangrijke drijfveren.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

en kreeg het deuntje maar niet uit
mijn hoofd. Ik kreeg het idee om van
dit nummer een danceplaat te maken
en ik moest meteen denken aan dj en
producer Ron van den Beuken, die ik
al lange tijd ken. Maar omdat in het
origineel de lead wordt gespeeld door
een fluit, heb ik eerst contact gezocht
met Georges.”
Ron benaderde ook zangers Auke
Classens uit Venray, omdat hij ook
zang wilde in de danceversie van
het nummer. “Ik kende Auke al en ik
vind haar stem prachtig. Heel uniek.
Ik ben toen samen met Georges en
Auke samengekomen in haar studio in
Venray om te brainstormen.” Al vanaf
haar twaalfde wilde Auke dancezangeres worden, vertelt ze. “Ik heb
veel gedanst en meegezongen met
Walk on Water en Because the Night.”
Ze was meteen enthousiast over het
nummer en stelde voor om gitarist Ivo
Koenen ook te benaderen. Het nummer Focus sprak haar gelijk aan.
“Dat zorgde voor goede inspiratie”,
vertelt ze. “Na lang proberen en het
zoeken naar de juiste woorden ben ik
heel blij met het eindresultaat van de
songteksten. Eerst hebben Ivo en ik er
een akoestische versie van gemaakt,
zodat het nummer meer gaat leven.
Daardoor kon ik de boodschap van het
lied beter uiten.”

Met het materiaal klopte het viertal aan bij dj en producer Ron van
den Beuken. Ook Ron was enthousiast over het idee en over de basis die
er al lag. Auke: “Toen is de danceversie van het nummer gaan groeien.”
Ron zag het project meteen als een
uitdaging. “Normaal gesproken ben
ik alleen met elektronische muziek
bezig, maar als daar echte zang, een
echte fluit en echte gitaarsporen aan
toegevoegd worden, kan dat iets fantastisch opleveren”, vertelt hij. Het
nummer zoals het er nu gekomen is,
heeft wat weg van deephouse, een
genre dat momenteel erg populair is
volgens de dj.

Het doel van het muziekproject
was om een product te maken dat
net als het origineel blijft hangen bij
mensen en waar alle leden van Dancin
Saull achter staan. “Hoewel het nummer een totaal andere melodielijn
heeft gekregen en de fluit een minder dominante rol heeft gekregen,
zijn we daar erg goed in geslaagd”,
vertelt fluitist Georges. Dit is volgens
hem vooral te danken aan de goede
samenwerking tussen de verschillende
muzikanten, de dj en Ron Bosmans,
die de kar getrokken heeft. Ook Auke
is tevreden over de samenwerking.
“We konden allemaal onze ideeën
kwijt en waar nodig vulden we elkaar
aan.”
Naast het feit dat alle leden van
de samenwerkingsformatie geheel
achter het eindproduct staan, heeft
Dancin Saull ook de hoop dat het
nummer veel bekendheid gaat krijgen. “We willen stap voor stap ons
publiek uitbreiden. Eerst proberen we
Limburg achter ons te krijgen, daarna
kunnen we dat hopelijk uitbreiden tot
heel Nederland. En wie weet wordt
het ooit wel een wereldhit”, vertelt
Ron Bosmans enthousiast. “Als iedereen die het nummer hoort en het tof
vindt, het in zijn of haar Spotify-lijst
zet, dan zou dat laatste zomaar eens
kunnen gebeuren”, zegt dj Ron van
den Beuken. De dj hoopt vooral dat
het nummer binnenkort op de lokale
radio te horen is. “Je moet ook realistisch blijven. Een wereldhit zou
super zijn, maar dat wordt het niet
zomaar. Hopelijk horen we binnenkort het nummer op radio Reindonk
of L1. Het zou mooi zijn als het nummer verder geraakt dan enkel Spotify
en YouTube.” Een verdere samenwerking tussen de vijf creatievelingen is
zeker niet uitgesloten. “Het feit dat
we van niets, iets hebben gemaakt
vind ik fantastisch”, zegt Ron Bosmans.
“Dat zou ik zeker nog vaker willen
doen met deze mensen.” Auke: “Mooi
dat we samen, met diverse mensen,
tot zo’n eindresultaat komen. Of we
nog meer muziek gaan maken? Om
met de songtekst van het nummer te
spreken: ‘the door is open.’”

Drive In Movie in
Geijsteren
Stichting Cultuurpodium Geijsteren organiseert op zaterdag
25 augustus weer een Drive In Movie bij de kasteelruïne in Geijsteren.
De aanvangstijd is 20.30 uur.
De titel van de film mag door de
organisatie nog niet bekend worden
gemaakt, maar vertelt het waargebeurde verhaal van drie AfroAmerikaanse wetenschappers bij de
NASA. Dankzij hun berekeningen kon
de Amerikaanse ruimtevaarder John
Glenn in 1962 als eerste de ruimte in
gelanceerd worden. Tijdens de Drive
In Movie kan de film kan bekeken
worden vanuit een auto, maar ook
vanaf één van de gereedstaande
stoelen. Tijdens de film kunnen
bezoekers vanuit de auto hapjes en

drankjes bestellen. Kaarten voor de
Drive In Movie zijn te bestellen via
info@cultuurpodiumgeijsteren.nl
onder vermelding van naam, adres
en het gewenste aantal kaarten of
via www.cultuurpodiumgeijsteren.nl
Op de website is ook meer informatie te vinden.
Als de film onverhoopt niet vertoond kan worden wegens slechte
weersomstandigheden, dan wordt
zo snel mogelijk een nieuwe datum
bekend gemaakt. Het toegangskaartje blijft dan geldig.
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Zomeravondbridge

Karttraining

Kermis: kindermiddag

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

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Kartclub Venray
Locatie: Raceway Venray

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: kermis Venray

Kermiskroegentocht

Kermis: vuurwerk

Tijd: ‘s middags
Locatie: In en rondom kroegen nabij
de kermis in Venray

Tijd: 22.30-23.00 uur
Locatie: Voorzijde van het gemeentehuis Venray

Kermis: Inzegening attracties
door Deken Smeets
Tijd: 13.45 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Officiële opening kermis
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Gouden Leeuwplein Venray

za
04
08
zo
05
08

ma
06
08
di
07
08

Breicafé
Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum, Venray

Kermis

Kermis: Roze Dinsdag

Locatie: Venray

Locatie: Café de Uitmarkt Venray

Kermis

Prikkelarme kermis

Locatie: Venray

Tijd: 13.00-15.00 uur
Locatie: kermis Venray

wo
08
08

Kermis: Rio in Rooij
Tijd: Vanaf 18.00 uur
Locatie: Kermis Venray

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

Sporthal De Wetteling

Legends of Rock weer naar Venray
De internationale Legends of Rock Tribute Tour komt op zaterdag 22 december weer naar Venray. De show
vindt plaats in sporthal De Wetteling en bevat optredens van tributebands van Queen, Guns N’ Roses, Led
Zeppelin, Rolling Stones, Coldplay en vele anderen.

Time Is Running Out en vele andere
juweeltjes het publiek vanaf de eerste
tonen vast te pakken en niet meer los
te laten tot de laatste tonen zijn uitgestorven.”

Coldplay en
The Rolling Stones
Volbeer doet tijdens de Legends
of Rock Tribute Tour een tribute van de
band Volbeat. De Nederlandse tribute
band is na een pauze van zes maanden
weer terug van weggeweest. Zanger
en bassist Rob Slegers wordt vergezeld door gitaristen Kyle Schoutrop en
Goof Veelen. Ken Poels op de drums
maakt het viertal compleet. Ze spelen
zowel nieuwe als oude Volbeat-hits.
Stormbringer is de band die een tribute
brengt aan Deep Purple. De organisatie:
“Met oog voor detail van het origineel,
maar tegelijkertijd met een energieke

Ter gelegenheid van Legends of
Rock wordt sporthal De Wetteling
zaterdag 22 december weer omgebouwd tot rocktempel. “Op twee grote
podia wordt deze editie een aaneenschakeling van dynamische rockshows
die zorgen voor de ultieme beleving”,
aldus de organisatie. Er is ook een
foodarea en verschillende stands met
merchandise. De sporthal opent haar
deuren om 15.00 uur en het programma begint om 16.00 uur.

Line-up
Tributeband Slash N’ Roses eert
deze middag Guns N’Roses. Slash N’
Roses bestaat uit vijf muzikanten en
is een Nederlands eerbetoon aan de
levende gitaar legende Saul Hudson,
beter bekend als ‘Slash’. Powerslave
doet deze avond een tribute van Iron
Maiden. “Het hoge niveau van de klas-

sieke hits zoals The Number Of The
Beast, Run To The Hills, The Trooper,
Fear Of The Dark of het volledige
‘Number Of The Beast’ album integraal, zijn het bewijs dat Powerslave
weet hoe ze deze Iron Maiden klassiekers moeten brengen”, aldus de
organisatie.
De muziek van Queen wordt tijdens de show verzorgd door tribute
band Miracle, een Nederlandse Queen
tribute met een Italiaans sausje.
Miracle legt vooral de genuanceerde
focus op de inhoudelijke muziek van
Queen. “Met de Italiaanse Jordan Trey
op zang, Rens de Hond, bekend van
‘We Will Rock You - The Musical’ op
gitaar, Leon Padmos op keyboards en
zang, Bart ‘Dus’ Pellinkhof op bas en
Victor Louisa op drums en zang verandert Miracle ieder podium in een
Rock Stadion en laat de band je de

gouden jaren van Queen herbeleven”,
aldus de organisatie. Letz Zeppelin
speelt de muziek van Led Zeppelin
tijdens de Tribute Tour. De organisatie:
“Het Belgische Letz Zeppelin is zonder
twijfel de beste Led Zeppelin tribute
van dit moment.”

Van Halen en Muse
Ook Van Hagar staat op het
podium tijdens de show. Van Hagar is
een Nederlands eerbetoon aan Van
Halen, met een accent op het werk
van het Hagar-tijdperk. Ook alle grote
hits met David Lee Roth komen aan
bod. De band bestaat uit vijf musici.
The Muse Experience is ook aanwezig en speelt een tribute van Muse.
De organisatie: “Met schijnbaar het
grootste gemak weet deze topband
met wereldhits als Plug In Baby,
Psycho, Supermassive Black Hole,

en denderende uitvoering spelen ze
legendarische songs als Highway Star
en Burn en het zinderende en meeslepende Mistreated en Child In Time.”
Tribute band The Scientist speelt
de muziek van Coldplay. “Coldplay
tribute The Scientists bestaat uit vier
gepassioneerde topmuzikanten die de
specifieke ‘Coldplay-sound and feel’
perfect weten neer te zetten. Met een
dynamische podiumpresentatie,
ondersteund door een spectaculaire
lichtshow, zorgt The Scientists voor de
ultieme Coldplay-ervaring”, aldus de
organisatie. Not The Rolling Stones is
de laatste band op het lijstje en deze
band speelt muziek van The Rolling
Stones. “Not The Rolling Stones is een
Britse tribute band die in eigen land
furore maakt in het kielzog van de
echte Rolling Stones. Vocaal en instrumentaal imiteren ze hun idolen fenomenaal”, aldus de organisatie.
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Holiday FM bij Omroep Venray

Live zomerradio vanaf de camping
Een radio- en televisieproductie die een samenwerking vormt tussen hobbyisten, professionals, omroep
Venray en omroep Peel en Maas: dat is Holiday FM. Op camping De Schatberg in Sevenum wordt van zaterdag
3 augustus tot en met woensdag 8 augustus voor de tweede keer live zomerradio gemaakt. Het programma
wordt iedere dag tussen 07.00 en 01.00 uur uitgezonden op omroep Venray.

Hans en Peggy presenteren de ochtendshow op Holiday FM
Een jaar geleden wilden Siem
Hubers uit Koningslust en Dennis
Cockx uit Buggenum samen op vakantie. Het liefst wilden ze dit ook combineren met hun passie: het maken
van radio. Zo ontstond het idee voor
Holiday FM. “Zelf hadden we geen
apparatuur, dus zijn we na gaan denken”, vertelt Dennis. Een contact in
Venray heeft de jonge radiomakers
vervolgens voorgesteld aan omroep
Peel en Maas (P&M) en omroep

Venray, die het idee aanmoedigden
en wilden ondersteunen. “De lokale
omroepen moeten binnen vijf jaar
gaan samenwerken. Binnen deze kringen is altijd rivaliteit, dus dit is een
mooi moment om alvast te gaan oefenen”, legt Dennis uit.

Opdrachten
met campinggasten
Van 3 tot 8 augustus hebben

Omroep Venray en Omroep P&M als
het ware een weekje vakantie, vertellen de jongens. Holiday FM zendt dan
de hele tijd uit vanaf De Schatberg.
Daar heeft het programma een centraal plekje gekregen. In de buurt van
de frietkraam, het zwembad en de
recreatie kunnen campinggasten en
andere geïnteresseerden op banken
plaatsnemen om live te luisteren naar
de radio-uitzending. Tijdens deze uitzendingen moeten er ook opdrachten

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

worden uitgevoerd door de dj’s. Hierbij
worden vaak campinggasten betrokken. De opdrachten worden zo cryptisch mogelijk omschreven, zodat een
dj er alle kanten mee op kan. “Tijdens
de eerste editie moest er bijvoorbeeld
avondeten worden geregeld voor alle
vrijwilligers. De dj kreeg een schaal
vlees en moest zelf uitzoeken hoe hij
deze ging bakken zonder gaspitten of
een fornuis”, aldus Dennis en Siem.
Alle dj’s wonen tijdens Holiday FM bij
elkaar in één huis op de camping.
Holiday FM ging voor de tweede
editie van het programma opnieuw
opzoek naar dj’s voor haar programmering. Geïnteresseerde presentatoren konden zich aanmelden, waarna
het gepuzzel voor Siem en Dennis
begon. Van drie schema’s waar allerlei verschillende opties stonden
moest één schema worden gemaakt.
Siem vertelt: “Het liefst wilden we
mensen die enige ervaring hebben
met radio. Maar als dat niet zo was,
was het ook niet erg. Vaak luisterden
we naar de eigen radioprogramma’s
van kandidaten en maakten we op
basis hiervan een keuze.” De gekozen dj’s werden vervolgens verdeeld
in duo’s. Dennis vult aan: “Eigenlijk is
het gewoon een buikgevoel. Je wilt
mensen uit hun comfortzone halen en
ze combineren met een andere persoonlijkheid. Twee dezelfde personen
tijdens een uitzending is niet leuk, die
zijn het altijd met elkaar eens en dan
komt er geen discussie.”

‘Pijn in mijn buik
van het lachen’
Eén van de dj’s die dit jaar is
gekozen is Peggy Keijsers van Cultura
Venray. Ervaring in het vak heeft ze
al een beetje opgedaan bij omroep
Venray. “Vorig jaar had ik de aankondiging van Holiday FM ook al gezien,
maar toen dacht ik dat de kwaliteit
van het programma te hoog voor
mij zou zijn. Toen ik het programma
hoorde en me er meer in had verdiept kwam ik erachter dat dit niet het
geval was”, lacht ze. “Het paste juist
goed bij me. Toen ik me had aangemeld en te horen had gekregen dat ik
mee mocht doen, was ik heel blij en
vooral benieuwd naar wat ik precies
mocht gaan doen. Dat hebben de jongens lang een verrassing gehouden.”
Toen Peggy hoorde dat ze een och-

tendprogramma mocht gaan co-hosten
en produceren was haar eerste reactie:
“Wat?! Ik ben een ochtendmens, maar
hier schrok ik wel van. Nu ga ik van
07.00 tot 09.00 samen met Hans een
programma presenteren. Zowel die
uitzending als het programma daarna
ga ik ook produceren”, vertelt ze.
“De voorbereiding was super leuk.
Ik liep vaak met pijn in mijn buik van
het lachen de studio uit. Dat is ook
echt de kracht van deze jongens.”

Teamspirit
Tijdens de workshops die Siem en
Dennis voor de deelnemers organiseerden, kregen de vrijwilligers handvaten aangereikt. “Je moet luisteraars
het gevoel kunnen geven dat er tegen
ze wordt gepraat. Je moet je bewust
zijn van hoe je iets vertelt want mensen moeten er een beeld bij krijgen,
ze kunnen het niet zien”, legt Peggy
uit. Ook worden er technische regels
besproken, die voor de professionals
vanzelfsprekend kunnen zijn, maar
voor de hobbyisten vaak nieuw zijn.
Tijdens de workshops leren de dj’s
elkaar eveneens kennen. “Het meest
belangrijke tijdens de workshops is de
teamspirit die ontstaat”, aldus Peggy.
“Je gaat toch met 22 mensen in één
huis wonen voor een week. Dan wil
je elkaar wel een beetje kennen.
Maar met nieuwe mensen wonen, creëert ook leuke momenten. En stiekem
hoop je dat de anderen vervelendere
opdrachten krijgen dan jij.”
Dit jaar heeft Holiday FM een
nieuwe, interactieve site. Hierop kan
er gechat worden met dj’s die aan
het presenteren zijn. Dj’s kunnen zo
tijdens het programma antwoord
geven en verzoekjes draaien. “De site
is opgedeeld als een nieuwsfeed”,
vertelt Siem. “Het laatste nieuws
wordt weergegeven, wat er is
gebeurd tijdens de uitzendingen
en waar ze op het moment mee
bezig zijn. Iedere avond wordt er
van alle opdrachten die gefilmd zijn
een montage gemaakt die wordt
uitgezonden op omroep Venray en
omroep P&M.”
Elk jaar willen de jongens een
stapje verder gaan. “Misschien
kunnen we volgend jaar wel naar
Spanje in plaats van De Schatberg”,
lachen ze. “Voor nu gaan we iedere
jaar de lat een stukje hoger leggen,
totdat we niet meer hoger kunnen.”

Schrijfcafé Geijsteren
organiseert workshop
Schrijfcafé Geijsteren viert haar zesde verjaardag met een schrijfworkshop op woensdag 15 augustus van 10.00 tot 12.00 uur. Ervaring
met schrijven is niet nodig.

Beeldhouwen in de Engelse Tuin
In de Engelse Tuin in Venray konden bezoekers zondag 29 juli beeldhouwers aan het werk zien.
Verschillende kunstenaars uit Limburg en Noord-Brabant gaven er een demonstratie beeldhouwen.
De kunstenaars werkten onder toeziend oog van allerlei geïnteresseerden aan hun kunstwerken.
De demonstratie werd muzikaal begeleid door Ensemble Belan, Ad Haans en Theo van Wee.

Karin Janssen begon zes jaar
geleden in Geijsteren het 33e
schrijfcafé in Nederland. “De eerste
keer meedoen is vaak een kleine
drempel. Eenvoudige startopdrachten zorgen ervoor dat er altijd
tekst op je papier komt. Zodra je
dat merkt, ontstaat er ruimte voor

plezier in bezig zijn met schrijven.
Je hoeft niks te presteren”, legt
de oprichtster uit. De groep vindt
plaats op iedere derde woensdag
van de maand. Aanmelden voor de
workshop kan tot vrijdag 10 augustus bij Karin Janssen via
info@karin-janssen.nl

€ 35,42 154
€ 47,15 205
€ 61,87 269

€ 48,30 210
€ 64,40 280
€ 84,41 367
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395,• A+ • 180 liter • 155 x 59 x 67 cm
• NoFrost voorkomt ijsvorming, ontdooien is niet nodig

• A+++ • 255 liter koelen, 98 liter vriezen • 201 x 60 x 67 cm
• NoFrost voorkomt ijsvorming, ontdooien is niet nodig

!

• Inbouwmaten: 88 x 56 x 55 cm • 150 liter • Deur-op-deur

• A++ • FreshSense zorgt voor een ideale constante temperatuur

INBOUW KOELKAST / KIR18E62

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

445,-

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

VRIESKAST / AGB62216NW

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

KOEL-VRIESCOMBINATIE / RB37J501MSL/ER

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

154,-

-/-

204,-

-/-

204,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

599,-

599,INRUILKORTING

545,-

Met gratis
Weber BBQ
t.w.v. €129,99!

NO FROST

749,-

RVS LOOK

NO FROST

winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

• Plaats een diepvries of koelkast niet naast een warmtebron • Denk eerst na over wat u gaat pakken in plaats vijf minuten voor
de open koel- of vrieskastdeur te staan.
(oven, verwarming) om overmatig energieverbruik te
vermijden.
• Lees altijd de gebruiksaanwijzing, vaak staan hier ook tips in.

Enkele tips om
energie te besparen:

€ 27,14 118
€ 36,11 157
€ 47,15 205

Bedrag Kwh

B

€ 76,13 331 € 103,73 451
€ 53,36 232 € 72,91 317

Bedrag Kwh

A

• Stel de temperatuur correct in: het heeft geen zin de laagst
mogelijke temperatuur in te stellen. Voor een diepvries is -18ºC
de ideale temperatuur. Elke graad lager verbruikt 5 procent meer
energie.

€ 19,32 84
€ 25,76 112
€ 33,81 147

Koelkast zonder vriesvak tafelmodel € 14,72 64
Diepvrieskist 200 liter
€ 21,16 92
Diepvrieskast 200 liter
€ 29,21 127

€ 57,96 252
€ 40,71 177

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

€ 41,40 180
€ 29,21 127

Koel/vriescombinatie groot
Koel/vriescombinatie tafelmodel

Bedrag Kwh

A+

A++

€ 34,27 149
€ 21,85 95

A+++

JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL

EP:Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor uw oude en vaak energievretende vrijstaande
diepvriezer of koelkast. De korting bij inruil van uw oude, vrijstaande of inbouw apparaat kan oplopen tot wel 400
euro op de prijs van een nieuw model. Alles wordt compleet en netjes gratis bezorgd door onze bezorgdienst.
Ook het gratis meenemen van uw oude diepvries of koelkast is geen enkel probleem. Stap dus snel over op een
energiezuiniger apparaat, en bespaar honderden euro’s per jaar op uw energierekening!
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Hoge kortingen bij inruil van uw oude koelkast of vriezer!

KORTING!
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