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Het leven
van een hulpboer
Op zorgboerderij De Lorr in Heide hebben de hulpboeren iedere dag genoeg te doen. Er zijn boerderijwerkzaamheden en creatieve activiteiten. Een aantal boeren zijn
opgeleid tot gidsen en kunnen bezoekers van de zorgboerderij een rondleiding geven en vertellen over hun leven als zorgboer. Lees verder op pagina 03

Venray onderdeel van wielerwedstrijd

Stefan Küng wint tijdrit BinckBank Tour
De Zwitser Stefan Küng heeft de tweede etappe van de BinckBank Tour gewonnen. Deze etappe, in de vorm
van een individuele tijdrit, vond op dinsdag 14 augustus plaats in Venray.
De tijdrit besloeg een
afstand van 12,7 kilometer door
de gemeente Venray. Via het
Schouwburgplein leidde de tijdrit
de renners door het centrum en
het buitengebied van Venray naar
de finish op de Raadhuisstraat.
Toppers als Marcel Kittel
(Duitsland), Greg van Avermaet

(België), Dylan Groenewegen
(Nederland) en Niki Terpstra
(Nederland) reden mee. Het was
uiteindelijk Stefan Küng die de tijdrit met een tijd van 14:11.13 minuten wist te winnen. De Belg Victor
Campenaerts werd tweede met
14:25.48 minuten en Søren Kragh
Andersen uit Denemarken pakte

de derde plaats in deze tijdrit met
14:26.38 minuten.

Zwitserse tijdrittitels
Voor Stefan Küng is het niet de
eerste keer dat hij de tijdrit van de
BinckBank Tour wint. Ook in 2017
pakte hij in de tijdrit de etappezege.
Verder won hij in 2015 onder andere

de wereldtitel in de achtervolgingop
de baan, won hij in 2015 en 2017 een
etappe in de Ronde van Normandië en
staan de Zwitserse tijdrittitels van zowel
2017 als 2018 op zijn naam. Met deze
overwinning in de BinckBank Tour
neemt Küng de groene leiderstrui over
van Fabio Jakobsen.

wedstrijd fietsten de renners van Breda
naar Venray, om daar te finishen. Toen
ging de Slowaak Peter Sagan met de
etappewinst lopen. Nederlander Tom
Dumoulin kwam na de zeven etappes
als beste uit de bus en mocht zichzelf
winnaar van de BinckBank Tour 2017
noemen. Zowel Sagan als Dumoulin
doen dit jaar niet mee aan de wielerronde door Nederland en België.
Ook vorig jaar liep de BinckBank Tour
Lees verder over de BinckBank
door Venray. In de eerste etappe van de
Tour op pagina 12-13

Sagan en Dumoulin
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Volgende fase bijenproject Castenray
In Castenray heeft wethouder Carla Brugman op woensdag 8 augustus
de volgende fase van het bijenproject ingeluid. Dit gebeurde door de
onthulling van het eerste functionele kunstwerk langs de nog verder te
realiseren wandelroute in het dorp.
Het bijenproject startte in april
van dit jaar in Castenray. Op uitnodiging van de Plattelandscoöperatie en
de Vereniging Innovatief Platteland,
de aanjagers van het bijenproject,
besloot de dorpsraad toen het project
in Castenray te starten. Diverse stroken snippergroen in het dorp werden
omgezet in geschikte biotoopjes voor
nectar- en stuifmeelminnende insecten. Langs deze stroken met bloeiende
planten wordt nu een gemarkeerde
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wandelroute van circa zes kilometer
uitgezet, waarbij de wandelaar door
middel van informatieborden kennis
over de natuur kan opdoen. Langs de
route worden ook enkele functionele
kunstwerkjes geplaatst, waarvan wethouder Brugman de eerste nu heeft
onthuld.
Eind april van dit jaar werd het
project afgetrapt met de opening
van een bijenoase door burgemeester Hans Gilissen en wethouder
Martijn van der Putten. Wethouder
Carla Brugman kwam op woensdag 8 augustus op uitnodiging van
de Castenrayse dorpsraad naar het
gemeenschaapshuis om de volgende
fase van het project in te luiden.
Ze liet weten blij te zijn en energie te
krijgen van mensen die de schouders
zetten onder initiatieven als het bijenproject. “Duurzaamheid, biodiversiteit
en ecologisch bermbeheer zijn binnen
de coalitie belangrijke onderwerpen.
We willen op die terreinen werken aan
een goede nalatenschap voor onze
kinderen en kleinkinderen, zodat ook
zij kunnen leven in een fijne wereld”,
aldus de wethouder.
Na dit gezegd te hebben, wandelde de wethouder samen met leden
van de Dorpsraad Castenray en enkele
belangstellende inwoners langs een
paar bloemstroken in de dorpskom.
Deze stroken werden in het voorjaar
ingezaaid om met name de solitaire of
wilde bij aan voedsel te helpen. Ook
werd een bezoek gebracht aan de bijenoase op de hoek Castenrayseweg/
Horsterweg en de daarachter liggende
bijentuin van Imkerij Cox. Daarna
mocht wethouder Brugman nog het
eerste functionele kunstwerk langs
te nog verder te realiseren wandelroute onthullen. Dit kunstwerk,
‘De Bijenkorf’, is gemaakt door beeldend kunstenaar Twan van Rens en
staat op de hoek van de Horsterweg
en de Rietweg, recht tegenover de bijenoase. (Foto’s: Jan Strijbos)

Wethouder Carla Brugman onthult het kunstwerk
‘De Bijenkorf’. Rechts initiatiefnemer Ties Dinghs

Wethouder Carla Brugman
wandelt langs een ingezaaide bloemenstrook

Venrayse telers leveren ruim 1.300 kilo
gewasbeschermingsmiddelen in
In opdracht van provincie Limburg en Waterschap Limburg was in de winter van 2017 en 2018 de actie ‘Bezem door de middelenkast’. Agrariërs
konden kosteloos en anoniem verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. In Venray deden 46 agrariërs mee en in totaal werd er 1.317 kilo
gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd. Dat maakte kennis- en adviesbureau CLM, uitvoerder van het project, maandag 13 augustus bekend.
Met de actie konden agrariërs,
loonwerkers en hobbyboeren
kosteloos en anoniem verouderde
gewasbeschermingsmiddelen
inleveren. Op die manier willen
provincie en waterschap ervoor
zorgen dat de waterkwaliteit in de
provincie niet achteruitgaat door de
schadelijke stoffen in de verouderde
gewasbescherming. Tijdens de actie
hebben 682 agrariërs, loonwerkers
en hobbyboeren de middelenkast
opgeschoond. Er is 18.308 kilo
middel ingeleverd, gemiddeld 27 kilo
per deelnemer.
Agrariërs kunnen deze

verouderde gewasbescherming
inleveren bij gemeentelijke
milieustraten of tegen betaling laten
ophalen door afvalinzamelaars.
“Echter, verreweg het merendeel
van de Nederlandse gemeenten
neemt geen bedrijfsafval aan. Zo ook
in Limburg”, aldus CLM. Tijdens de
actie zijn daarom de restanten bij
de agrarische bedrijven opgehaald.
Door de middelen verantwoord af te
voeren wordt voorkomen dat ze in het
water terecht komen. CLM: “In gronden oppervlaktewater worden nog
teveel restanten aangetroffen van
gewasbeschermingsmiddelen,

waardoor waterdoelen niet worden
gehaald.”
Alle agrarische bedrijven in de
provincie zijn op de hoogte gesteld
van de actie. In totaal hebben er
682 bedrijven meegedaan, zo’n
20 procent van het totaal. Van
deze bedrijven had ook ongeveer
20 procent haar middelenkast
op orde met alleen maar
toegelaten middelen. De overige
80 procent had wel schadelijke
gewasbeschermingsmiddelen in bezit.
Absoluut gezien hebben akkerbouwers
gezamenlijk de grootste hoeveelheid
afgevoerd (5.963 kilo), op de voet

gevolgd door glastuinbouw
(4.956 kilo).
In Venray deden 46 bedrijven
mee, 19 procent van het totaal
aantal agrarische bedrijven in
de gemeente. In totaal werd er
1.317 kilo afgevoerd. Slechts bij vier
gemeenten in de provincie werden
nog meer verouderde middelen
opgehaald. In Horst aan de Maas
werd de meeste hoeveelheid
opgehaald (3.838 kilo), gevolgd door
Peel en Maas (2.915 kilo), Leudal
(2.013 kilo) en Venlo (1.497 kilo).
In gemeente Brunssum, Heerlen en
Onderbanken is niks opgehaald.
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Een dag in het leven van een hulpboer
op De Lorr in Heide
Op zorgboerderij De Lorr is geen dag hetzelfde. Elke dag zijn er weer andere werkzaamheden en is iedere
boer bezig met dat waar hij of zij goed in is. Behalve boerderijwerkzaamheden als grasmaaien en oogsten, zijn
er ook creatieve activiteiten. Ook is een aantal boeren inmiddels opgeleid tot gids, die bezoekers een rondleiding kan geven over het boerderijterrein.

Zorgboerderij De Lorr in
Heide bestaat al ruim vijftien
jaar en is opgericht door Sybill
Winkelmolen en Jan Janssen uit
Heide. Sybill: “Jan had hier een
vollegronds tuinbouwbedrijf met
aardbeien en rabarber en ik was
wijkverpleegkundige.” Met de
zorgboerderij werd een combinatie
tussen deze twee werelden gemaakt
en sinds 2002 kunnen mensen
met een verstandelijke beperking
vijf dagen in de week terecht voor
dagbesteding op De Lorr. In de
afgelopen jaren breidde de boerderij
flink uit en op het moment werken
er in totaal negentien hulpboeren
op de boerderij, verspreid over
vijf dagen. “Het werk varieert van
fruit plukken en grasmaaien tot
snoeien en hout zagen. Ook maken
we van de geoogste producten

bijvoorbeeld soep, jam of olie.
Een deel daarvan is voor eigen
gebruik en een ander deel wordt
verkocht in de boerderijwinkel.
Eén dagdeel in de week werken
we in de Venrayse bossen. Verder
hebben we creatieve bezigheden.
Momenteel zijn we bezig met een
kunstwerk van mozaïek en maken
we bloemboeketten voor mensen
die een bloemenabonnement
hebben afgesloten”, vertelt Sybill.
De hulpboeren worden bij hun
werkzaamheden begeleid door
Jan en Sybil, hun medewerkers
en een groep vrijwilligers uit de
buurt. “Ons doel is om iedereen
erbij te betrekken. Onze hulpboeren
kunnen vaak meer dan veel mensen
verwachten. Het is heel mooi om
iedereen op zijn eigen niveau te
laten werken hier.”

De hulpboeren en hun begeleiders
In de Ontmoetingstuin van De Lorr
zijn op een normale, doordeweekse
dag verschillende boeren aan het
werk, tot een maximum van twaalf
per dag. Er is van alles te doen.
“Fruit en groente plukken, de grond
lostrekken, grasmaaien”, somt
hulpboer Guil op. Hulpboer Rob is
samen met vrijwilliger Willy “de
aardbeien weg aan het halen”. De
oogst is geweest en de oude planten
moeten ruimte maken voor nieuwe.
Hulpboer Jan is bezig om het onkruid
langs de randen van de bloementuin
te verwijderen. Zo heeft iedere boer
zijn eigen taak. “Ik werk het liefst
in de tuin, lekker buiten”, vertelt
hulpboer Tjeerd. Zijn collega Pascal
is dol op grasmaaien en Guil sorteert
graag de voederbieten. “De rotte in

de ene bak en de goede in de andere.
Daarna brengen we ze naar de boeren,
die ze aan hun vee geven.”

Zorgboerderijsoep
In de lunchpauze wordt er
tomatensoep gegeten, gemaakt
van de tomaten uit eigen tuin. Er
wordt wat over en weer gegrapt en
gelachen en genoten van het eten.
“Zo”, zucht Pascal tevreden als hij zijn
bord leeg heeft. “Lekker, echt heel
lekker.” Eigenaresse Sybill vertelt
dat de zorgboerderij sinds dit jaar
ook soep maakt voor lunchroom
De Schól in Heide. “Daar hebben ze
zorgboerderijsoep. Ook staan daar
boeketten op tafel die gemaakt zijn
door de hulpboeren van De Lorr.
Daarvoor plukken we bloemen uit de

tuin en dan gaan we met een groepje
hulpboeren naar De Schól om de
vaasjes te vullen.”
Als iedereen genoeg gegeten
heeft, wordt er nog snel een potje
getafelvoetbald en dan is het weer
tijd om aan het werk te gaan. Er is
nog genoeg te doen op de boerderij.
“Het is hard werken!”, zegt Pascal, die
het zweet van zijn voorhoofd veegt.
Guil vult aan: “Maar soms ook rustig
aan.” Naast de buitenwerkzaamheden
in de tuin en op het land, is er ook
binnen meer dan voldoende werk
en kunnen de boeren dus ook bij
slecht weer vooruit. Zo wordt er
op de boerderij gewerkt aan een
kunstwerk van mozaïek. Daarvoor
hebben verschillende boeren
tekeningen gemaakt. Ook wordt er in
Hulpboer Niek bij zijn Levensboom
de houtschuur regelmatig afvalhout in
stukken gezaagd voor de houtkachels,
waarmee de boerderij in de winter
verwarmd wordt. Het hout wordt
gehaald bij bedrijven in de buurt.
Over een paar jaar is het de bedoeling
dat de boerderij zelfvoorzienend is
qua hout. Daarvoor wordt momenteel
een wilgenbos aangelegd. “Van het
afvalhout maken we ook andere
dingen. In de keuken zijn de kasten
van hout van hier en de tafels ook”,
vertelt Tjeerd. “Zo hoeven we niet
meer naar Ikea, want dit is veel
mooier!”

PSV, fietsen en
vrachtwagens

Hulpboer Rob aan het werk met vrijwilliger Willy

Verspreid over het boerderijterrein
staan verder nog de kleurrijke
‘Levensbomen’ van de hulpboeren.
Hulpboer Niek legt uit: “Die staan
verspreid over het terrein en zeggen
iets over waar je fan van bent of

over je familie. Iedereen heeft een
eigen en we maken ze zelf.” Zo staat
de Levensboom van Niek helemaal
in het teken van PSV, terwijl die van
Tjeerd over fietsen gaat en die van
Guil zijn passies voor vrachtwagens
en fitnessen symboliseert. “En voor
jou moeten we er binnenkort nog
een gaan maken, want jij hebt er nog
geen”, zegt Sybill tegen Pascal, die
nog niet zo lang meedraait op De Lorr.
Hij knikt enthousiast: “Yes!”
De hulpboeren hebben het
ontzettend naar hun zin op De Lorr.
Guil vindt het heerlijk op de boerderij
en geniet van alles wat hij er mag
doen. “Het is gezellig en ik heb hier
veel vrienden. Ook het werken vind ik
leuk.” Ook Tjeerd, die inmiddels twee
jaar op De Lorr werkt, zit er helemaal
op zijn plek: “Ik heb het hier heel fijn.
Hier kun je gewoon je werk doen en
lekker bezig zijn en doen wat je leuk
vindt, zonder dat er druk op zit. De
sfeer is ontspannen.”
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Over de grens Femke Kleeven
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 Femke Kleeven (19) uit Oirlo, die afgelopen jaar ruim drie maanden stage liep op Curaçao.

periode dat het hier wat grijs en donker is. Ook miste ik de mensen daar.
We waren in die drie maanden echt
een familie geworden. Bovendien bleven de meesten nog wat langer, dus
dat maakte weggaan extra moeilijk.”

Minder regels

In augustus 2017 vertrok Femke
samen met studievriendin Demi
naar Curaçao. Voor hun mbo-studie
Wellness & Lifestyle in Helmond hadden de twee ervoor gekozen om via
de organisatie Wereldstage een paar
maanden naar het buitenland te gaan.
“Demi wilde heel graag naar Curaçao
en mij leek dat ook wel wat, ook
omdat ze daar gewoon Nederlands
spreken”, vertelt Femke. “Toen we een
goede organisatie hadden gevonden
die ons die mogelijkheid bood, twijfelde ik helemaal niet meer.”
Wereldstage vond voor zowel
Femke als voor Demi een passende stage. Femke kwam terecht
bij Funtastic Kids, een naschoolse
sportopvang voor kinderen in Saliña.
“Ik wilde iets doen met voeding en
het leek me ook heel leuk om een
keer met kinderen te werken. Bij
Funtastic Kids kon beide: ik heb me

beziggehouden met het organiseren
van sportspellen voor de kinderen,
maar verzorgde ook lunches en maaltijden. Af en toe gingen we er met de
kinderen op uit. Het was echt ontzettend leuk.” Een werkdag begon voor
Femke om 12.30 uur, nadat de kinderen daar klaar waren met school.
“Omdat het op Curaçao zo heet is,
beginnen ze daar al heel vroeg op
school. Leerlingen hebben van ongeveer 07.00 tot 13.00 uur les.”

Strandjes in de buurt
Naast stage had Femke ook nog
andere bezigheden op het eiland. Zo
werd het eiland uitgebreid bezichtigd.
“Met een groepje uitwisselingsstudenten hadden we een auto gehuurd,
waarmee we in de weekenden vaak
naar strandjes in de buurt reden. Ook
heb ik met dolfijnen gezwommen en
zijn we op Shete Boka geweest, een

heel mooi stukje natuur met prachitge
baaien aan de noordkust van Curaçao.
Samen met mijn moeder, die in mijn
laatste week daar nog op bezoek
kwam, heb ik het eilandje Klein
Curaçao nog bezocht. Dat is onbewoond en echt prachtig, zeker een
aanrader.”
Behalve de bezienswaardigheden
op het eiland, behoorden feesten ook
tot de orde van de dag in Femkes tijd
op Curaçao. “De feestjes daar behoren echt tot de hoogtepunten. Het
was ongeveer vijf dagen in de week
feesten en uitgaan en twee avonden
rust.” De tijd vloog voorbij voor Femke
en toen ze weer in Oirlo kwam, moest
ze dan ook behoorlijk wennen aan het
‘saaie’ Nederland. “Hoewel het aan
de ene kant wel goed was geweest,
heb ik het best moeilijk gehad toen
ik weer naar huis moest. Ik kwam in
november terug, dus dat is ook net de

Femke is inmiddels weer helemaal gewend aan het leven in Oirlo
en ze kijkt met veel plezier terug op
haar tijd op Curaçao. “Ik denk dat het
me zelfstandiger heeft gemaakt en
ik heb er heel veel nieuwe mensen
leren kennen, waar ik ook nog steeds
contact mee heb. Binnenkort gaan we

nog met een groep naar het festival
Curasounds in Rotterdam.” Ook van
het eiland is ze gaan houden in de drie
maanden dat ze er woonde en ze is
zeker van plan nog eens terug te gaan.
“De sfeer op het eiland is heel relaxed.
Dat is echt een groot verschil met
Nederland. Mensen kunnen daar rustig
een afspraak om 14.00 uur hebben
en dan pas om 15.00 uur aan komen
zetten. Daar doet niemand moeilijk
over. Het verkeer is er in vergelijking
tot Nederland ook een grote chaos.”
Ze voegt toe: “Er zijn daar gewoon
minder regels en dat is soms wel heel
lekker.”
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Volgend jaar waarschijnlijk nieuwe proef

‘Prikkelarme kermis voor herhaling vatbaar’
Tijdens de kermis van Venray van vorige week was er dinsdag 7 augustus een primeur: een prikkelarme kermis. Twee uur lang gingen de harde
muziek en de felle lichten uit, zodat ook mensen die gevoelig zijn voor
prikkels konden genieten van de kermis. Druk werd het niet, want met
37 graden was het voor veel kermisbezoekers te heet.
Venray Lokaal pleitte afgelopen tijd
verschillende keren voor zo’n prikkelarme kermis. In november 2017 riep
de partij, ondersteund door de hele
gemeenteraad, het College van B&W
nog op om te onderzoeken of zo’n prikkelarme uurtjes mogelijk waren. “Het
zorgt ervoor dat mensen die slecht(er)
tegen prikkels kunnen ook van de
kermis kunnen genieten. Een kermis
is namelijk vol geluiden, muziek, rook
en fel knipperende lichten. Dat hoort
bij een kermis zou je zeggen, maar
dat is niet voor iedereen even prettig”,
stelde de partij eerder dit jaar. Tijdens
de prikkelarme uren gingen die harde
muziek en felle lichten even uit.

‘Hulde aan Venray’
Er is niet veel gebruik gemaakt
van de prikkelvrije uurtjes, Wethouder
Jan Loonen constateerde dat het
extreem rustig was. “Waarschijnlijk
vanwege het weer”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Toch zijn er
veel positieve geluiden te horen over
het initiatief, merkt Venray Lokaal.
“Dit verdient een navolging, hulde aan
Venray”, vond bijvoorbeeld een vrouw
die op vakantie was in Venray met
haar zwaar autistische dochter. Een
andere vrouw was met haar hoogsensitieve dochter even naar de kermis
gekomen en ervoer de prikkelvrije
uren als heel prettig.
Kritiekpunten waren er ook. Zo
vonden veel mensen het tijdstip, van
13.00 tot 15.00 uur, niet goed gekozen. “Een uurtje later was handiger
geweest”, meldt iemand. “Ouderen
rusten soms en kleintjes slapen ‘s middags ook.” Iemand anders reageert:
Het tijdstip was ongunstig. Veel kinderen of gehandicapten krijgen tussen
13.00 en 15.00 uur hun verzorging of
moeten even rusten.” Anderen vinden
dat het vooral wat langer had mogen
duren, de hele middag bijvoorbeeld.

‘Wat is de juiste
vorm?’
De meeste kermisexploitanten
gaven tijdens de evaluatie van de
kermis op woensdag 8 augustus aan
graag meegewerkt te hebben aan het
initiatief. Zij merkten wel dat het nog

niet helemaal goed uit de verf kwam.
“Het is moeilijk om zoiets de juiste
vorm te geven. We doen er graag aan
mee, maar dan vind ik het wel fijn om
te weten hoe mensen het ervaren.
Wat vinden ze fijn bij een prikkelarme
kermis? Moet de muziek helemaal uit,
of zachtjes aan? Want als alles uitstaat,
dan is er ook geen sfeer van kermis,
dat is voor de mensen ook niet leuk”,
aldus Hans van Tol, de exploitant van
de Turbo Polyp. Ook Gijs Schapendonk
van Proeflokaal Goesting merkte dat
er dinsdagmiddag maar weinig bezoekers waren op de prikkelarme kermis.
“Een mooi initiatief, maar helemaal
prikkelarm was de kermis uiteindelijk
niet door het weer. De warmte was de
grootste prikkel.” Vanwege het warme
weer is het lastig te zeggen of de prikkelarme kermis een goede ontwikkeling is, stelt de gemeente. “Dit jaar
was eigenlijk een proef, maar door
het extreme weer kunnen we niet
echt zien of het nu een succes was
of niet. Het ligt voor de hand om de
proef volgend jaar te herhalen”, aldus
de woordvoerder van de gemeente.
Het lijkt de gemeente ook slim om
volgend jaar wat meer richtlijnen mee
te geven aan de kermisexploitanten. “En daarna willen we een goede
evaluatie houden van de prikkelarme
kermis, om te kijken wat de doelgroep
ervan vond. Dat was dit jaar niet echt
mogelijk.”

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.
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.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

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.

Zwangerschapsyoga
Voel je welkom! Ma 9.00 u-10.15 u en
20.00 u-21.15 u. www.huysvanpuur.nl
tel.: 06 18 75 16 12.

Woning te koop. Te koop rustig
gelegen tussenwoning aan
kindvriendelijk plein in Castenray.
06 23 93 96 09.

Inclusieve samenleving
Al met al is Venray Lokaal tevreden met prikkelarme kermis in Venray.
“Een kermis zonder prikkels, dat leek
een tegenstrijdigheid, maar we hebben mogen ervaren dat dit niet zo is.
We zijn dan ook blij dat mensen die
gevoelig zijn voor lichtflitsen, harde
muziek en vooral de combinatie daarvan niet meer met een grote boog
om onze kermis heen hebben hoeven
lopen”, aldus Tino Zandbergen. “Het
was de eerste keer, én een succes.
Voor herhaling vatbaar dus. De prikkelarme kermis draagt in ieder geval bij
aan de inclusieve samenleving, waarin
iedereen mee kan doen. Met de reacties die we dit jaar hebben gekregen
willen we volgend jaar zorgen voor
een nog betere prikkelarme kermis.”

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

uitvaart
onderneming

In verband met Project
Vervanging Treinbeveiliging door
ProRail wordt er de komende tijd
aan de Maaslijn gewerkt. Tijdens
deze werkzaamheden rijden er op
delen van de Maaslijn dan geen

treinen. De werkzaamheden starten
steeds om 20.59 uur. Arriva rijdt op
de genoemde data op het traject
tussen Roermond en Venlo en Venray
en Nijmegen wel gewoon met
de trein.

Duijf

Persoonlijke benadering, kwaliteit & professionaliteit

Kantoor Oirlo
Hoofdstraat 25A
5808 AS Oirlo
Tel. 0478-571442

Kantoor Venray

Werkzaamheden
aan het spoor
Vanwege werkzaamheden van ProRail aan de Maaslijn, rijden er op
donderdag 16, woensdag 22 en donderdag 23 augustus vanaf 21.00 uur
geen treinen tussen Venray en Venlo.

Rijbewijskeuringen senioren wekelijks
B.Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.

Monikesstraat 11
5801 RZ Venray
Tel. 06-51160758

24 uur bereikbaar

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

www.hallo-venray.nl

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

06

nieuws

16
08

Drie supermarkten lanceren snoep
groentesnackbox
Wethouder Anne Thielen van gemeente Venray opende maandag 13 augustus de snoepgroentesnackboxactie.
Met de actie wil Jongeren op Gezond Gewicht kinderen in de gemeente gezonder laten eten.

box als voorbeeld laten zien. Ze waren
direct enthousiast, het is gewoon een
leuke manier om kinderen meer fruit
en groenten te laten eten.”

’Gezondheid van
mensen moet beter’

De actie is het idee van Puck Rijs,
buurtsportcoach bij Venray Beweegt
en regisseur bij Jongeren op Gezond
Gewicht (JOGG) van gemeente Venray.
“Gemeente Kampen heeft vorig jaar
de snoepgroentesnackboxactie al

gedaan en daar waren de resultaten
positief. Binnen twee weken waren
alle boxen verkocht, een stuk of duizend. Ook vanuit de gemeente en de
deelnemende supermarkten kwamen
er positieve reacties. Nu willen wij als

JOGG dat kinderen in Venray gezonder
gaan eten. Kinderen moeten eigenlijk 200 gram fruit of groente per dag
eten, maar dat lukt 65 tot 70 procent
niet. Toen ben ik met dit idee naar de
supermarkten gegaan en heb hen een

De supermarkten hopen
ouders en kinderen met de
snoepgroentesnackbox te motiveren
om gezonder te gaan eten.
Zelfstandig ondernemer Maikel van
Coop Compact Van der Leij, vertelt:
“We doen mee aan deze actie omdat
we toch een soort maatschappelijke
verantwoordelijkheid hebben.
Een supermarkt verkoopt ook veel
ongezonde voedingsmiddelen,
maar de gezondheid van mensen
moet beter. Het is een feit dat er
meer aandacht moet komen voor de
gezondheid van mensen en we hopen
dat op deze manier mede in stand te
zetten.”
Filiaalmanager Corné Timmers van
de Jan Linders Venray vindt de actie
een leuk initiatief. “Wij moesten de
actie eerst voorleggen bij de afdeling
marketing, maar die was er eigenlijk
zo over uit. Het is een super leuk idee
en gezonde voeding is helaas niet
vanzelfsprekend. Zo hopen we een
steentje bij te kunnen dragen aan de
maatschappij.”

De eerste boxen zijn uitgedeeld
aan de supermarkten en kinderen
van kinderopvang ‘t Nest Ysselsteyn
en de Speelhoeve. Zij mogen deze
maandag zelf vullen met groenten
en fruit. Guido van Dijck van PLUS
Judith en Guido van Dijck in Venray,
laat het doosje wat beter zien. “In het
doosje zit een plastic vork vast in de
deksel, zodat deze makkelijk mee te
nemen is. Ook is er plaats om op de
bovenkant je naam te schrijven of
een foto in te doen. Van Spiderman
of Komkommerman bijvoorbeeld”,
lacht hij.

Komkommerman
De kinderen zijn blij met de boxjes. Ze kunnen zich niet bedwingen
en zijn al snel begonnen met het eten
van de gekozen inhoud. Terwijl de
meeste kinderen fruit kiezen om mee
te nemen, kiest één jongen ervoor om
boontjes in zijn doosje te doen. Een
andere jongen komt voorbijlopen met
een wortel in zijn hand. “Deze wortel
is echt super koud. Dus bewaar ik hem
nog even voor straks.”
Bij de Jan Linders Venray, PLUS
Judith en Guido Venray en de Coop
Compact Van der Leij in Ysselsteyn is
de snackbox de komende drie weken
verkrijgbaar bij een bepaalde besteding aan boodschappen. De actie
duurt tot en met zondag 2 september.

Vak O moet ‘bijzonder’onderdeel van
begraafplaats worden
Gemeente Venray stelde vorig jaar nog voor om Vak O op begraafplaats Boschhuizen, waar de graven van het oude kerkhof bij de Petrus’
Bandenkerk naartoe zijn verhuisd, te behandelen als regulier onderdeel
van de begraafplaats. Inmiddels is er een nieuwe ontwikkeling gaande.
Vak O is te bijzonder om als regulier onderdeel van de begraafplaats
gezien te worden, vindt zij nu. Dat houdt onder andere in dat de gemeente
definitief geen grafrechten meer wil innen voor de graven in het vak.
Tussen 1972 en 1974 zijn de graven
met kruizen en grafbedekkingen
van het oude kerkhof bij de Petrus’
Bandenkerk overgebracht naar Vak
O van de algemene begraafplaats
Boschuizen in Venray. Sinds 2008 is
de inning van de grafrechten voor
deze graven opgeschort. Eerder
maakte de gemeente al bekend een
toekomstvisie op te willen stellen
over hoe om te gaan met de graven
en grafrechten op Vak O. Daarvoor
richtte zij een klankbordgroep op met
vertegenwoordigers van onder andere
Historisch Platform Venray en Stichting
Kruisen en Kapellen.

‘Begraafplaats niet
kostendekkend’
Waar de gemeente vorig
jaar nog voorstelde om Vak O als
regulier onderdeel te behandelen,
weer grafrechten te gaan innen en
monumentale en historische graven
aan te wijzen als gemeentelijk
monument, blijkt uit de nieuwe
toekomstvisie dat er gestreefd moet
worden om vak O als geheel bewaard
te laten blijven en de huidige situatie

zoveel als mogelijk intact te laten.
“Alleen de tijd zal dan zijn weerslag
hebben op Vak O”, stelt de gemeente.
Die bijzondere status van
Vak O houdt in dat er definitief
geen grafrechten meer geïnd
zouden moeten worden. Door de
rechthebbenden niet te belasten met
het betalen van de rechten, hoopt
de gemeente dat zij eerder geneigd
zijn de graven in stand te houden.
De definitieve beslissing over het
niet meer innen van de grafrechten
is aan de gemeenteraad, die hier
waarschijnlijk in december over
beslist. Door deze beslissing zou de
gemeente jaarlijks zo’n 10.000 tot
ruim 17.000 euro aan inkomsten
mislopen, wat feitelijk al sinds 2008
gebeurd. Met die extra inkomsten
zou de begraafplaats overigens nog
steeds niet kostendekkend zijn, stelt
de gemeente. Hoe verliesgevend de
begraafplaats precies is, heeft zij nog
niet in beeld.
Daarnaast wil de gemeente
geen nieuwe begravingen en
bijbegravingen meer toestaan
op Vak O. “Dat draagt bij aan het
zoveel mogelijk conserveren van

de bestaande toestand”, aldus de
gemeente. Ook zouden er wel weer
grafrechten geïnd moeten worden
voor nieuwe begravingen, wat in strijd
is met het voorstel om dit juist niet
meer te doen. Ook wil de gemeente
geen enkel graf op Vak O meer ruimen
om zo het historisch karakter van
het vak in stand te houden. “Deze
maatregelen zullen er aan bijdragen
dat Vak O in de huidige toestand voor

de toekomst bewaard blijft.”

93 monumentale
graven
Vak O bestaat uit 1.180 graven.
Buro4 uit Roermond heeft onderzoek
gedaan naar de monumentale waarde
van de graven. Zij stelde vast dat er
93 monumentale graven te vinden
zijn in het vak en 77 graven werden

aangemerkt als historisch belangrijk.
“Monumentale grafbedekkingen
zijn graven die vanwege ontwerp,
materiaalgebruik, vormgeving,
symboliek of persoon cultuurhistorisch
van belang zijn”, aldus de gemeente.
“De monumentale grafmonumenten
kenmerken zich over het algemeen
door hun individuele karakter of het
tijdsbeeld dat ze oproepen.” (Foto” Frans
de Roos, Stichting Venray Monumentaal)
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Bezwaren handhaving permanente
bewoning Roekenbosch afgewezen
Ondanks verschillende bezwaren, gaat gemeente Venray toch vanaf februari 2019 handhavend optreden
tegen permanente bewoners van bungalowpark Het Roekenbosch in Blitterswijck. Dat maakte de gemeente
vorige week bekend.

huisjes. Vanaf 2016 was het park
daarom deels in gebruik als asielzoekerscentrum en werd het deels permanent bewoond door arbeidsmigranten,
woonurgenten en andere bewoners
van de bungalows. Dat laatste is in
strijd met het bestemmingsplan van
gemeente Venray, maar werd altijd
gedoogd.
Naar aanleiding van verschillende
handhavingsverzoeken besloot het
College in januari daadwerkelijk over
te gaan tot het handhaven van de
regels die in het bestemmingsplan
staan. Permanente bewoning van
de bungalows, waaronder ook het
verhuur aan arbeidsmigranten,
staat zij niet meer toe. De bewoners
kregen een jaar de tijd om te zorgen
dat ze niet meer in strijd met het
bestemmingsplan handelen en
moesten dus op zoek naar een

andere woonruimte. Wonen zij er
na dit jaar nog steeds, dan gaat de
gemeente een dwangsom vragen van
10.000 euro per huisje.

Toekomstplan
De gemeente is op dit
moment samen met de andere
belanghebbenden bij Het Roekenbosch
bezig met het opstellen van een
toekomstvisie voor het park. In
dit nieuwe plan zou permanente
bewoning weer toegestaan kunnen
worden. “Als dat uiteindelijk het
meest gedragen plan is, dan zou het
kunnen. Dat zou kunnen betekenen
dat de bewoners uiteindelijk niet weg
hoeven. Maar de kans is net zo groot
dat het bestemmingsplan niet wordt
gewijzigd en er een totaal ander plan
komt te liggen”, zei verantwoordelijk
wethouder Ike Busser in januari.

Golfclub Geijsteren
mag extra sproeien
Hoewel het lange tijd gedoogd
werd, besloot gemeente Venray
begin dit jaar het permanent bewonen van huisjes op vakantiepark
Het Roekenbosch niet langer toe te
staan. Permanente bewoners kregen
destijds één jaar de tijd om te vertrekken. Verschillende permanente
bewoners en Coöperatie Roekenbosch
dienden bezwaar in tegen deze beslissing. Ze wilden onder andere dat het
handhavingsverzoek alleen zou gelden
voor arbeidsmigranten die tijdelijk op
het park wonen, niet voor woonur-

genten. Daarnaast vinden sommige
bezwaarmakers het niet eerlijk dat de
gemeente in het verleden woonurgenten naar Het Roekenbosch verwees en
nu ineens gaat handhaven.

Besluit wordt
opnieuw genomen
Op advies van de commissie Bezwaarschriften verklaart de
gemeente de bezwaren ongegrond.
De commissie heeft daarnaast wel
vastgesteld dat de gemeente haar

besluiten genomen heeft op basis van
de verkeerde bestemmingsplangegevens. Zij neemt haar besluit opnieuw
op basis van de juiste gegevens, maar
dat verandert niets aan de inhoud van
dit besluit.
Lange tijd was Het Roekenbosch
een vakantiepark, met bungalows die
verhuurd werden aan recreanten. Toen
bekend werd dat gemeente Venray
vluchtelingen wilde laten opvangen
in de bungalows, stopte Hogenboom
Vakantieparken met de verhuur van

Golf- en Countryclub Geijsteren heeft van Waterschap Limburg
toestemming gekregen om meer grondwater te gebruiken voor het
beregenen van haar grasvelden. Dat was nodig vanwege de extreme
droogte van afgelopen tijd.
De golfclub mocht maximaal
25.000 kubieke meter grondwater
gebruiken per jaar. Die hoeveelheid
is nu verhoogt tot 35.000 kubieke
meter. Zo kan de golfclub haar
golfbaan extra beregenen.
Deze tijdelijke verruiming van
de vergunning leidt niet tot
meer onherstelbare schade
aan natuurgebieden, heeft

Waterschap Limburg berekend.
Het nabijgelegen Geysters Ven is
een natuurgebied dat gevoelig
is voor verdroging, maar door de
droogte zijn de grondwaterstanden
in Limburg al gezakt tot zeer lage
waarden. De extra hoeveelheid
grondwater die de golfclub nu mag
gebruiken, leidt niet tot nog meer
schade.

Te weinig deelnemers

Baas van Venray afgelast
De tweede editie van het evenement Baas van Venray gaat dit jaar niet door. Op het laatste moment hebben
enkele teams hun deelname ingetrokken, waardoor er niet genoeg teams meer over waren. Dat liet de organisatie van het evenement dinsdag 14 augustus weten.
Een vervelend besluit, noemt de
organisatie de beslissing die zij
afgelopen weekend heeft genomen.
Doordat een paar teams zich op het
laatste moment terugtrokken, kan het
evenement op zaterdag 8 september
niet doorgaan. “Doordat er te weinig
teams overbleven, zou er een te groot
financieel risico ontstaan”, aldus de
organisatie. “De kosten konden op die
manier niet afgedekt worden.
Omdat we pas in 2017 zijn gestart met
het evenement hebben we nog geen
financiële reserves om dit soort risico’s
op te vangen.”

Verwachtingen waren
hoog
De organisatie zegt erg
teleurgesteld te zijn over het afblazen
van het evenement. “Zeker omdat
de eerste editie zo’n groot succes
was. De verwachtingen waren

hoog dat dit jaar ook teams uit de
ontbrekende dorpen en wijken zouden
meedoen. Dat bleek achteraf niet zo
te zijn.” Vorig jaar deden er dertien
teams mee. Teams uit het centrum,
Brabander, Veltum, Landweert uit
Venray deden mee, net zoals teams
uit Heide, Ysselsteyn, Merselo,
Leunen, Oirlo en Veulen streden in
allerlei spellen om de titel ‘Baas van
Venray’, die uiteindelijk gewonnen
werd door Heide.
Baas van Venray blijft ondanks
deze teleurstelling geen eenmalig
evenement, hoopt de organisatie.
“De hele organisatie voor dit jaar was
zo goed als klaar en kan komend jaar
zo uit de kast worden gehaald. De tijd
die voor de organisatie vrijkomt gaan
we gebruiken om in alle dorpen en
wijken campagne te voeren. Baas
van Venray is blijkbaar nog niet goed
bekend. We blijven de overtuiging
hebben dat uit elk dorp en wijk toch

een team van vijf mannen en vijf
vrouwen geformeerd moet kunnen
worden.”

Volgend jaar tweede
editie
Het feit dat Baas van Venray de
Breedtesportprijs Venray heeft gewonnen bij het sportgala van 2017 heeft
de organisatie de nodige extra energie gegeven. “Daardoor gaan we vol
goede moed ervoor zorgen dat in 2019
alsnog de tweede editie gaat plaatsvinden met ruim voldoende teams.”
Om dat voor elkaar te krijgen gaat de
organisatie ook kijken naar partners in
Venray die daarbij kunnen ondersteunen, waaronder de buurtsportcoaches
van Venray Beweegt. Daarnaast gaat
de organisatie bekijken of het event in
een andere periode van het jaar plaats
kan vinden, rekening houdend met
alle dorpskermissen.

Locker Company verhuurt lockers aan festivals, beurzen,
(sport-)evenementen, bedrijven en instellingen in Nederland,
België en Duitsland. Per 1 september zijn wij op zoek naar een

ACCOUNTMANAGER M/V
die aan de volgende functie-eisen voldoet:
• Je bent een salestijger,
van dealtjes binnenslepen gaat
jouw hart sneller kloppen;
• Je hebt affiniteit met
de evenementen- of
verhuurbranche;
• In het bezit van een diploma
MBO4/HBO Account- of
eventmanagement of relevante
entertainment opleiding;
• Je bent woonachtig in een
straal van 25 km vanaf Horst;
• Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit;
• Je beheerst de Nederlandse
en Engelse taal in woord en
geschrift, Duits is een pre.

Wij bieden:
• Een marktconform salaris;
• Een 32-urencontract met
doorgroeimogelijkheden naar
40 uur;
• Een jonge en informele
organisatie waarin eigen
inbreng en een ‘heads up’
mentaliteit gewaardeerd wordt;
• Veel vrijheid en
verantwoordelijkheid binnen de
functie en onze organisatie.
Meer info of direct reageren?
Dat kan via linqeventgroup.nl/
crew/vacatures
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‘t Nest breidt uit
in Landweert
Kinderopvang ‘t Nest is sinds een half jaar actief in Venray.
In Landweert is zij op dit moment hard bezig om de capaciteit uit te
breiden. Na de zomervakantie wordt er nieuwbouw in gebruik
genomen.
‘t Nest gaat in Landweert gebruik
maken van drie ruimtes. Twee daarvan worden de vaste stek voor de
peuters en de jongste kinderen van de
buitenschoolse opvang. In de andere

Nieuwbouw hockeyclub
Venray valt duurder uit
De nieuwe accommodatie en het inspeelveld voor Mixed Hockey Club Venray vallen duurder uit dan verwacht.
Gemeente Venray gaat daarom 30.000 euro bijleggen, de helft van het ontstane tekort.

ruimte gaat per 1 september een
zogenaamde verticale groep van start,
dus ook dagopvang van kinderen van
0 tot 4 jaar. De oudere kinderen kunnen terecht in wijkcentrum ‘t Stekske.

Woningbrand
in Venray
Aan de Aronskelk in Venray heeft op zaterdag 11 augustus een
woningbrand gewoed. De bewoonster kon het pand op tijd verlaten en
de brandweer heeft de brand snel geblust. Wel heeft de bovenverdieping van de woning door de brand veel schade opgelopen.
Omstreeks 21.15 uur werd de
brandweer gealarmeerd voor een
woningbrand aan de Aronskelk in
Venray. De brand was door een nog
onbekende oorzaak op de eerste verdieping ontstaan. Omdat in de melding werd aangegeven dat de brand
via het dak dreigde door te slaan
naar de buren, werd door de brandweer direct opgeschaald naar een
grote brand. De brandweer was met
drie blusvoertuigen, een waterwagen en redvoertuig ter plaatse. Om

22.15 uur kon het sein brandmeester
gegeven worden.
De bewoonster kon het pand
tijdig verlaten. De bovenverdieping heeft door de korte, maar
felle brand veel schade opgelopen.
Ook de buren hebben lichte schade.
De stichting Salvage is ingeschakeld
om de bewoners te ondersteunen
met de afhandeling van de schade.
Brandweer Venray laat via Facebook
weten: “Goed gewerkt allemaal en
erger weten te voorkomen.”

Containerbrand
in Ysselsteyn
Bij een bedrijf in Ysselsteyn stond donderdag 9 augustus een container
in brand. De brandweer kon de container uiteindelijk blussen met zand.
De brand vond rond 11.30 uur
plaats. Verschillende blusgroepen werden opgeroepen om naar
Ysselsteyn te gaan. De container
bevatte verschillende metalen, laat
de brandweer van Venray weten.

“Dat was voor ons even improviseren. Met hulp van een lokale
ondernemer hebben we de brand
uiteindelijk geblust met zand.”
Een gespecialiseerd bedrijf heeft de
container afgevoerd.

Stichting Multifunctionele
Accommodatie Venray (SMAV) bouwt
de nieuwe accommodatie en het
inspeelveld voor de hockeyclub en
gaat deze straks exploiteren. De
totale kosten voor het plan werden
eerder geschat op 1,1 miljoen euro.
Gemeente Venray zou hieraan ruim
500.000 euro bijdragen, zo werd
in 2016 besloten. Die bijdrage was
gebaseerd op twee derde deel van de
noodzakelijke kosten en grofweg de
helft van de totale investering.
Omdat de uitvoering van het plan
langer duurde dan verwacht, is de
realisatie op dit moment nog steeds in
volle gang. Ondanks dat de stichting
in 2016 al door had dat 1,1 miljoen

euro waarschijnlijk niet genoeg zou
zijn en dat zij daarom flink bezuinigde
op de bouw, is er toch een tekort van
ruim 60.000 euro ontstaan. Hoewel
er een aantal versoberingen is doorgevoerd, waaronder een verlaging
van de hoogte van de doucheruimten,
enkele deuren in plaats van dubbele
en het weglaten van het dakterras,
zorgden de gestegen bouwkosten
ervoor dat er toch over het budget
heen werd gegaan. Daarnaast bleek
de uitbreiding van het inspeelveld
duurder dan verwacht. Hoewel het
geen gewoonte is van gemeente
Venray om achteraf meer subsidie toe
te kennen aan een project, wil zij in dit
geval toch 30.000 euro extra subsidie

beschikbaar stellen voor de verbouwing. “In dit specifieke geval is een
afweging gemaakt van de gevolgen.
Daarnaast is de gemeente zelf ook
partner en hebben we zodoende baat
bij een succesvolle afwikkeling”, aldus
de gemeente. De accommodatie wordt
in de toekomst gebruikt door onder
andere het Raayland College en de
honkbalvereniging, stelt de gemeente.
“Vanwege het dreigende tekort op
de investering is op dit moment een
aantal onderdelen van de bouw tijdelijk gepauzeerd. In het slechtste geval
worden deze onderdelen definitief
geschrapt uit de verbouwing. Hiermee
komt de exploitatie van de accommodatie in gevaar.”

Venray reageert op
nieuwe donorwet
Het aantal personen dat zijn organen níét wil doneren na de dood,
is in Venray gestegen sinds het aannemen van de nieuwe donorwet.
Bijna de helft van de Venraynaren heeft de keuze vastgelegd. Ook daar
is een stijging te zien. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor
de Statistiek.
Het aantal Venraynaren dat de
keuze heeft vastgelegd, is gestegen
van 47 procent in 2017 naar 49 procent in 2018. Daarvan geeft momenteel 14 procent géén toestemming
voor orgaandonatie na de dood.
In 2017 was dat nog maar 12 procent.
Deze trend, waarin relatief minder
mensen toestemming geven voor het
afstaan van hun organen, is ook in de
omliggende gemeentes te zien. De
nieuwe donorwet, die in de zomer
van 2020 ingaat, houdt in dat mensen automatisch worden geregistreerd als ‘geen bezwaar’, als zij niet
anders aangeven, behalve als nabe-

staanden begrijpelijk kunnen maken
dat de overledene echt geen donor
had willen zijn. De reacties op de wet
waren voornamelijk negatief, wat nu
te zien is aan het grote aantal personen dat zich spontaan registreerde
als niet-donor. In Limburg staan er
momenteel 442.400 mensen geregistreerd, waarvan 13 procent aangeeft de organen niet wil afstaan na
de dood. In Venray is dit ongeveer
14 procent van de inwoners. Nog zo’n
19.700 mensen in de gemeente hebben hun keuze nog niet vastgelegd.
Zij zouden in 2020 worden geregistreerd als ‘geen bezwaar’ hebbende.

HALLO in Duitsland
Hanny en Jan Albers uit Venray waren onlangs op vakantie in Oost-Duitsland, aan de oever van
rivier de Elbe. Boven op de Bastei, een rotsformatie met een hoogte van 305 meter in de Duitse
streek Saksische Schweiz, genoten ze van het uitzicht. Ook werd even de tijd genomen om met HALLO
Venray op de foto te gaan.
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GEPLUKT Gerard Pouwels
horecaonderneming, waar twee
van zijn dochters en zijn zoon in de
weekenden meehielpen.

Vijftig honden op de
familiedag
Inmiddels is hij uit de horeca
en na enkele keren verhuisd te zijn,
woont hij op een boerderij in Merselo.
Voor Gerard is het de plek waar hij zijn
andere grote hobby voort kan zetten:
het fokken van honden. “In het fokken zijn twee dingen belangrijk: het
karakter van het dier en de gezondheid. Je moet de tekortkomingen van
je dier zien en kijken naar wat je kunt
verbeteren”, vertelt hij. “In Duitsland
heb ik mijn eerste honden uitgezocht, maar dat liep niet helemaal
lekker. Uiteindelijk heb ik mijn reuen
in Nederland gekocht en zijn ze in
Duitsland gedekt. Nu fok ik verder met
de teefjes die daar uit zijn gekomen.
Fokken is toch een hobby waarop ik
verliefd ben geworden. Het is altijd
leuk om een deel van te honden weer
terug te zien op de jaarlijkse familiedag. Dit jaar waren er vijftig honden.
Dat geeft pas echt voldoening.”

De natuur helpen

Gerard Pouwels (87) heeft in zijn leven al veel gedaan. Hij heeft gewerkt op de boerderij, deed aan cultuurtechniek, is in dienst geweest en heeft
zijn eigen horecaonderneming gerund. Nu houdt hij zich voornamelijk nog bezig met zijn grote hobby: het fokken van het hondenras Heidewachtel.
Deze week wordt hij geplukt.
Gerard is geboren in America,
waar hij heeft gewoond tot hij 26 jaar
oud was. “Toen was elk dorp nog echt
een dorp. Iedereen had een eigen
dialect”, vertelt Gerard. In America is

hij ook naar de basisschool geweest,
waarna hij ging werken op de boerderij van zijn ouders. “Ik was de oudste thuis dus moest ik meehelpen op
de boerderij. Van mijn klas gingen er

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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maar vier kinderen door met studeren.” Op jonge leeftijd kwam Gerard al
in aanraking met het fokken van dieren. “Thuis op de boerderij hebben we
altijd gefokt met paarden en koeien,
dus ik ben er wel mee opgegroeid.”
In 1951 moest hij in militaire
dienst bij de Limburgse Jagers.
Daar leerde hij koken, iets wat
nog altijd een passie van hem is.
“Dit deden we altijd in tweetallen.
Met z’n vieren ben je met veel te veel,
dan is er altijd één die al het werk
doet. De rest staat eigenlijk maar
een beetje te kijken”, vertel Gerard.
Hij kijkt met een goed gevoel terug
op zijn diensttijd. “Ik ben wel positief
over mijn tijd in dienst. Ik heb er een
leuke hobby aan overgehouden en het
was een stukje vrijheid. Je moest hard
werken, vooral in de veldkeukens,
waar het echt improviseren was.
Toch was het wel mooi.”

Na nog heel even te hebben
gewoond op de boerderij thuis in
America, leerde Gerard zijn vrouw
Mia kennen op de kermis. “Toen had
je nog van die echte danstenten,
waar we dan aan het buffet een pilsje
deden. Daarna gingen we gewoon
dansen van vier tot negen. Je had veel
verschillende dansen, waar je ritmisch
voor moest zijn en de muziek voor
moest kunnen voelen. Dat kon ik wel,
ik kon goed dansen.” Lachend voegt

hij toe: “Maar er waren ook van die
‘Canadezen’ zoals je ze noemde.
Die bakten er niet zoveel van.” In 1957
trouwden Gerard en Mia en gingen ze
samenwonen in Merselo.
Toen Nederland weer opgebouwd
moest worden na de Tweede
Wereldoorlog, droeg Gerard ook
zijn steentje bij. Rond 1960 leerde
hij voor Cultuurtechniek, waarna hij
heeft geholpen met het opnieuw
aanleggen van bijvoorbeeld wegen
en sportvelden. Na enkele jaren
moest hij tot zijn spijt stoppen met
zijn baan. Wel pakte hij toen zijn
hobby uit de militaire dienst weer
op: koken. Hij startte een eigen

Gerard heeft niet altijd alleen maar
gefokt met zijn honden, met enkele
heeft hij ook gejaagd. Zo vertelt hij:
“Ik ben meer dan 25 jaar lid geweest
van de jagersvereniging in Merselo en
heb ook geholpen met de oprichting
van de Wildbeheereenheid Venray in
1985. Daar heb ik in het bestuur gezeten en was ik vicevoorzitter.” Hij voeg
toe: “Maar het gaat toch om het jagen.
Je moet de natuur helpen en een evenwicht bewaren. Uiteindelijk wil je een
goed en gezond bestand houden, want
als je vijftig hazen hebt, worden het
er ieder jaar meer. Je zorgt er gewoon
voor dat je er ieder jaar na de jacht
weer precies vijftig overhoudt.”
Inmiddels jaagt Gerard niet meer
en geniet hij nog van zijn vier kinderen, acht kleinkinderen en twee
achterkleinkinderen. “Ik heb zelf nu
nog drie honden die ieder drie nestjes mogen krijgen. Daarna moet ik
een keer gaan stoppen, denk ik”, zegt
Gerard. “Sinds 2000 loopt Judith van
Dijk met me mee en zij gaat het uiteindelijk van me overnemen. Ik ga er
gewoon nog uit halen wat er in zit.”
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T.V. De Gagel organiseert
invitatietoernooi
Tennisvereniging De Gagel uit Wanssum organiseert op zaterdag 25 augustus een invitatietoernooi.
Het toernooi vindt plaats op Tennispark De Gagel in Wanssum en begint om 13.00 uur en eindigt tussen 17.00 en
18.00 uur.
Zowel leden als niet-leden
kunnen op uitnodiging deelnemen
aan dit dubbeltoernooi. Ook oudleden worden door de organisatie
benaderd om hieraan deel te
nemen. Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen speelt elke deelnemer

minimaal twee dubbelpartijen, maar
bij voorkeur drie. Na de wedstrijden is
er gelegenheid voor een hapje en een
drankje.
Aanmelden, ook voor
individuelen, kan tot uiterlijk
22 augustus bij Johan Vousten via

johanencorine@ziggo.nl of bij Ton
Beterams via tonbeterams@gmail.com
Gegadigden dienen zelf voor passend
schoeisel te zorgen, maar als ze geen
tennisracket meer hebben, kunnen ze
dit doorgeven en zorgt de organisatie
voor een racket.

SV Merselo

Eerste wedstrijd met
nieuwe trainer
Stef van Asten uit Westerbeek heeft begin dit jaar zijn handtekening gezet om voor één seizoen bij
SV Merselo trainingen te geven. De optie om te verlengen werd ook opgenomen. Op donderdag 23 augustus zal
hij voor de eerste keer bij een officiële wedstrijd met zijn team op het veld staan.
Van Asten heeft zijn trainerloopbaan opgebouwd door een stage bij
VVV Venlo, als trainer-coach van de
B1 en de A1 bij St. Anthonis en als
coach van de B1 in Overloon. Hierna
volgde Sambeek, waar hij drie seizoe-

nen het eerste team onder zijn hoede
had. Zelf was hij als speler actief bij
Westerbeekse Boys, Volharding en
SV DSV.
De eerste wedstrijd van
SV Merselo met Van Asten als coach,

is tijdens de Venray Cup, waar
Merselo speelt tegen SV United uit
Meerlo en Wanssum en SV Venray
3. Op zaterdag 25 augustus worden
de finalerondes gespeeld op het
sportpark van Venray.

Informatiedag klikgebit
en implantaten
Tandprothesische Praktijk Venray Camp en Schelbergen organiseert op zaterdag 25 augustus een informatiedag over het klikgebit en implantaten. De informatiedag duurt van 10.00 tot 15.00 uur in de praktijk aan
Albionstraat 30A in Leunen.
Tandartsimplantoloog Frans
van Eil en de tandprothetici Dieter
Camp en Marco Schelbergen,
kunnen bezoekers alles vertellen
over de werkzaamheden van de

praktijk. Tandprothetische Praktijk
Venray Camp en Schelbergen
is volledig gespecialiseerd in
implantaatprotheses, ook wel
klikgebit genoemd. Het team is

versterkt door tandartsimplantoloog
Frans van Eil, die in de praktijk in
Leunen de implantaten plaatst.
Alle behandelingen vinden plaats
onder één dak.

Kruudwis maken in Venray
Veldeke Venray verzorgt op zaterdag 18 augustus weer het maken van een kruudwis, waarmee de
St. Petrus Bandenkerk versierd zal gaan worden. Vanaf 13.00 uur mogen mensen de kruudwis komen creëren
bij de familie Claessens aan de St. Servatiusweg 6 in Venray.
’s Morgens verzamelt een
werkgroep de korensoorten en
andere benodigde ingrediënten.
Omstreeks 14.00 uur worden

de stukken naar de kerk gebracht
worden. Tijdens de mis van 19.15 uur
wordt de kruudwis ingezegend.
De dialectmis valt ook dit jaar

niet samen met de inzegening
van de kruudwisse. Deze zal
plaatsvinden op zaterdag 22
september.

Kienavond bij KBO Leunen
KBO Leunen organiseert op maandag 3 september weer de jaarlijkse kienavond. De activiteit vindt plaats
in MFC De Baank in Leunen.
In MFC De Baank aan de
Albionstraat 26, worden tijdens
deze kienavond twintig ronden

gekiend. De aftrap van de avond
is om 19.30 uur, maar de zaal is
al eerder open, vanaf 18.45 uur.

Zowel leden als niet-leden zijn
welkom om mee te komen
kienen.

Kienen in Den Hoender
In het wijkcentrum Den Hoender op het Schuttersveld in Venray vindt op vrijdag 17 augustus om 14.30 uur
weer het maandelijkse kienen plaats.
Het kienteam van het
Schuttersveld organiseert deze
activiteit elke maand. Iedere derde

vrijdag van de maand kan er worden gekiend in het wijkcentrum
van de wijk Noord-West aan de St.

Ursulastraat 2 in Venray. Meer informatie over de activiteit is op te vragen via denhoender@ziggo.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 32

Een rookverbod in de buitenlucht is nodig
Vorige week legde HALLO haar lezers de stelling ‘Een rookverbod in de buitenlucht is nodig’ voor. Bijna driekwart van de stemmers (73 procent) is het niet
eens met de stelling.
Vorige week werd er veel over gesproken. Rotterdam krijgt mogelijk als eerste stad in Nederland twee straten waar niet meer mag worden gerookt in de
buitenlucht. Onder andere het Erasmus Medisch Centrum pleit hiervoor.
De meeste HALLO-lezers zien zo’n rookverbod in de buitenlucht niet zitten.
“Ze moeten eens ophouden met muggenziften”, vindt Anneke. “Binnen is het al
rookvrij. In de winter hoor je de rokers ook niet klagen dat ze in de kou moeten
gaan staan buiten. En laten al die niet-rokers die klagen ook hun auto staan? Want
dat vervuilt de lucht ook.” “Waarom worden de rokers altijd aangepakt? Waarom

niet de niet-rokers? Die klagen het meest”, reageert Hubertus. Ook Chantal vindt
dat de rokers echt de pispaal aan het worden zijn. “Geef ze dan een keuze”, stelt
zij. “Eén kroeg met een terras voor rokers, probleem opgelost. Maar maak het dan
wel een groot terras, want ik denk dat er veel klanten zullen komen.”
Sommige lezers zien wel voordelen in zo’n rookverbod voor buiten. “Het is
vooral vervelend als je op een terras wat zit te eten en je buren aan het tafeltje
naast je steken een peuk op.” Ron kan er niet bij dat een ander maar moet
toelaten dat iemand zomaar zijn longen kan bevuilen met de stoffen van een
ziekmakende verslaving op openbare plaatsen. “Moeten we het als normaal
beschouwen dat een tabakverslaafde ongevraagd de longen van een ander mag
beschadigen?”, vraagt hij zich af.

Nieuwe donorwet is een verbetering
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

In de zomer van 2020 komt er een actief donorregistratiesysteem. Nu ben
je pas donor als je jezelf registreert, maar bij de nieuwe werkwijze is iedereen
automatisch donor, tenzij je je uitschrijft. Niet iedereen is het eens met deze
verandering van werkwijze.
Het aantal Venraynaren dat de keuze heeft vastgelegd, is gestegen
van 47 procent in 2017 naar 49 procent in 2018. Daarvan geeft momenteel
14 procent géén toestemming voor orgaandonatie na de dood.
De nieuwe wet moet voorkomen dat er lange wachtrijen zijn voor donoren.
Veel Nederlanders willen organen doneren, maar vergeten hun keuze te registreren of hebben geen zin om actie te ondernemen. Met dit nieuwe systeem

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.

zullen er meer organen vrijkomen voor mensen die dit nodig hebben, omdat de
mensen die niets doen, automatisch geregistreerd worden als donor.
Aan de andere kant vinden veel mensen het nieuwe donorsysteem
een brug te ver. Niet iedereen kan zich uitspreken over zijn mening.
Denk bijvoorbeeld aan mensen zonder adres, laaggeletterden, analfabeten
of mensen die niet begrijpen wat het betekent als ze niets doen. De actieve
registratie wordt ook wel staatsbemoeienis genoemd. De overheid moet
afblijven van de keuze van mensen om hun organen te doneren. Dat is een te
persoonlijke keuze.
De nieuwe donorwet is een verbetering. Wat vindt u?

ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU?

Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!

Ben jij iemand die zin heeft in een afwisselende baan en heb jij
affiniteit met horeca, maar geen zin meer om te werken tot ’s nachts?

BEZORGERS
HALLO VENRAY

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor onze tankstations in Blerick
en Elsendorp en onze lunchroom/cafetaria meet2eat in Blerick, die met
veel enthousiasme onze gasten/klanten willen helpen voor 15 tot 24 uur
per week of als weekendhulp.

Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Venray en
Leunen voor het nieuwsblad HALLO Venray.
Een baan met leuke bijverdiensten.

Dus pas je in dit plaatje en durf je de uitdaging aan?
Bel of mail naar: Laura Boekestijn, 077 3822585, luc@vofboekestijn.nl

WWW.ESSODEWITTE.NL

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.

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

BinckBank
Tour
Ik had deze week graag
geschreven over de winnaar
van de tijdrit. De BinckBank
Tour komt naar Venray en de
renners doen dinsdag een
rondje door de Peel. Helaas
zorgt de deadline van deze
column ervoor dat ik nog niet
weet wie gewonnen heeft.
Mooi dat deze Nederlandse
wielerronde Venray weer aandoet als etappeplaats. Vorig jaar
was het allemaal wat hoog
gegrepen met het minifestival.
Ik mocht voor muziek zorgen en
keek de hele middag tegen een
leeg plein aan. Het zal een zure
dag geweest zijn voor de
exploitanten van de foodtrucks.
Er kwam kritiek dat het
samen met de kermis viel.
Echter, een wielerkalender staat
lang van te voren vast. Die past
men niet zo maar aan.
Het leverde in het clipjes programma ‘Watts’ van Eurosport
wel mooie beelden op.
Wielrenners en achtbanen in
één plaatje vanuit de lucht.
Nieuwe activiteiten leiden
niet automatisch tot succes.
Je steekt je nek uit, investeert
en neemt risico’s. Daarna haal je
het net op. Ook de kermis kende
een nieuw evenement, het
kermisfestijn. Ik ben er zelf niet
geweest, maar afgaande op
reacties was het er niet druk.
Het weer kreeg de schuld.
Ik denk dat de locatie niet
handig gekozen was. Het was te
ver van de kermis.
Merselo krijgt een nieuw
festival. Dit valt gelijk met het
Trekkertrek feest in Ysselsteyn.
Dat gebeurt regelmatig: twee
activiteiten op een zelfde tijdstip. Als we dit lezen weten we,
behalve de winnaar van de
tijdrit, ook of beide evenementen geslaagd zijn.
Hoe dan ook, het bruist van
de activiteiten binnen de
gemeente. Daar mogen we ons
gelukkig mee prijzen.
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Venray in teken van BinckBank Tour
Venray was dinsdag 14 augustus voor de tweede keer het decor voor een tijdrit in wielerwedstrijd de BinckBank Tour. HALLO Venray was erbij en maakte
een fotoreportage.
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Ploegen
tijdrit voor
wielerlief
hebbers
Voorafgand aan de grote,
individuele tijdritvan de
BinckBank Tour op dinsdag
14 augustus, vond een
ploegentijdrit voor
wielerliefhebbers plaats. Iedereen
kon zich met een team van vier
personen inschrijven voor deze
tijdrit. De rit werd uiteindelijk
gewonnen door één van de twee
teams van Sauna Diana uit
Zundert, die een tijd neerzette
van 16:32 minuten.

BinckBank Tour

Grote renners strijden om
etappezege in Venray
De tweede etappe van de wielerronde BinckBank Tour, een individuele tijdrit, werd op dinsdag 14 augustus
verreden in Venray. In de tijdrit van deze tour streden grote namen uit de wielerwereld om de winst. De Zwitser
Stefan Küng ging er uiteindelijk met de etappezege van door.
Het was de tweede keer dat de
BinckBank Tour door Venray kwam.
Ook in 2019 is het de bedoeling dat
Venray op de route van de wielerronde ligt. De organisatie van de
BinckBank Tour in Venray, Stichting
Wielerpromotie Venray, hoopt op deze
manier de wielersport in Venray extra
onder de aandacht te brengen. Lucien
Peeters van de stichting: “Wij geloven dat een event als de BinckBank
Tour er aan bij kan dragen om meer
mensen op de fiets te krijgen. Dat is in
ieder geval waar wij, naast natuurlijk
het neerzetten van een mooi event,
op inzetten. Bovendien is zo’n etappe
door de gemeente ook een stukje promotie voor Venray en Noord-Limburg.”
Ook gemeente Venray staat achter het
initiatief. Wethouder Anne Thielen:
“Het is een geweldig evenement om
Venray op de kaart te zetten. Het laat
zien dat er hier veel gebeurt, dat we
iets kunnen organiseren en dat Venray
een hart heeft voor wielrennen.
Wielrennen leeft hier. Dat zie je bijvoorbeeld aan de enorme hoeveelheid
vrijwilligers en toeschouwers.”

‘Alsof we profs zijn’
De dag werd afgetrapt om 09.30
uur met de ploegentijdrit voor wielerliefhebbers. Teams van vier personen konden zich hiervoor inschrijven.
Sauna Diana uit Zundert deed met
twee teams mee aan deze wedstrijd.
“Het is een heel mooi evenement
om mee te maken”, vertelt één van

de renners van de ploeg. “Je maakt
het niet vaak mee dat een heel parcours op deze manier is afgesloten.”
Het team van De Raddraaiers uit
Groeningen, die voor het eerst meedoen aan een wielerwedstrijd, sluiten
zich hierbij aan. “De hele ambiance is
echt fantastisch en het is heel leuk om
te doen. Het is alsof we echte profs
zijn. Volgend jaar doen we zeker weer
mee.” En of ze een goede tijd neer
hebben gezet? Lachend: “We doen
vooral mee voor de gezelligheid en
gezelligheid kent geen tijd.”
Na afloop van de ploegentijdrit
konden de renners die ’s middags meededen aan de individuele tijdrit het parcours gaan verkennen. Iets na 13.30 uur
begon het echte werk en kwam de
eerste renner aan de start op het
Schouwburgplein. Iedere minuut vertrok
een renner tot rond 16.45 uur de laatste
renner finishte op de Raadhuisstraat.
Zowel bij start als bij finish stond het
gedurende de hele wedstrijd rijen dik.
Toen de laatste renner binnen was, was
het tijd voor de huldiging. Stefan Küng
had met een tijd van 14:11.13 minuten
de snelste rit gereden en pakte daarmee de etappezege. Ook de winnaars
van de ploegentijdrit, de mannen van
één van de teams van Sauna Diana,
werden gehuldigd.

‘Een mooi stukje
promotie’
De organisatie kijkt terug op een

zeer geslaagde dag. Peeters: “Het
is eigenlijk fantastisch verlopen.
Natuurlijk zijn er altijd wel verbeterpunten, maar we hadden ons bijna
geen mooiere dag kunnen wensen.
Nu gaan we alweer snel genoeg aan
de slag met de organisatie van de
etappe van volgend jaar. We hebben
natuurlijk de ambitie om de meest
duurzame wielerfinishplaats ter
wereld te worden, dus daarvoor gaan
we in september alweer samen aan
tafel.” Wethouder Anne Thielen geeft
ook aan te hebben genoten van de
dag: “Het was ontzettend geslaagd.
De sfeer was uitstekend, er stonden
veel mensen langs de kant en er was
veel enthousiasme. Venray is echt
op de kaart gezet en dat vond ik erg
gaaf om te zien.” Burgemeester Hans
Gilissen sluit zich hier via Facebook bij
aan: “Een prachtige dag, een fantastische tijdrit. We mogen terugkijken
op opnieuw een mooi stukje promotie
van Venray.”
Naast de positieve reacties, gaven
enkele bewoners van Heide aan last
te hebben gehad van de verkeersomleiding, die ervoor zorgde dat er veel
verkeer door het dorp reed. Dit leverde
overlast en gevaarlijke situaties op,
volgens de bewoners. Burgemeester
Gilissen stipte in zijn Facebookbericht
ook deze klachten even aan: “Hier en
daar leverde de complexiteit die een
tijdrit nou eenmaal met zich meebrengt voor sommige mensen ook wat
ongemakken op. Excuses daarvoor.”

De BinckBank Tour is een wielerronde die sinds 2005 ieder jaar wordt verreden door Nederland en België.
Vóór 2017 stond de wedstrijd bekend als de Eneco Tour. Dit jaar vindt de BinckBank Tour plaats van maandag 13 tot en
met zondag 19 augustus. Op de tweede dag, dinsdag 14 augustus, werd in Venray een tijdrit verreden. Het is niet de
eerste keer dat de wielerwedstrijd door Venray komt. Ook vorig jaar was Venray één van de zeven finishplaatsen en in
2019 komt de wielerronde nogmaals naar Venray.

Wout Poels (foto: archief)

Geen Poels en
Teunissen in
BinckBank Tour
Wout Poels uit Blitterswijck en Mike Teunissen uit Ysselsteyn waren
dit jaar niet te zien in de individuele tijdrit van de BinckBank Tour.
Wel namen er verschillende teams uit Venray deel aan de ploegentijdrit, voorafgaand aan de individuele tijdrit.
De Blitterswijckse Wout Poels
van Team Sky gaf na de Tour de
France al aan dat hij er niet bij was
in de BinckBank Tour, omdat hij van
23 tot en met 26 augustus meerijdt
in de Duitsland Tour. Mike Teunissen
uit Ysselsteyn, die vorig jaar als
reserve alsnog aan de start verscheen, kwam onlangs ten val in
de vierde etappe van de ronde van
Polen. Door de val brak de renner

van team Sunweb zijn sleutelbeen.
Daarmee was deelname aan de
BinckBank Tour dus uitgesloten.
Dat wil niet zeggen dat
er helemaal geen Venrayse
renners aanwezig waren tijdens
de BinckBank Tour door Venray
op dinsdag 14 augustus. In de
ploegentijdrit voor wielerliefhebbers
verschenen wel verschillende teams
met Venrayse roots aan de start.
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HALLO Venray tipt
een zomerboek
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Aan tafel met een toerist
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Venray elke week een bezoeker van de gemeente Venray:
waarom komen zij naar onze gemeente? Deze week: Annet en Donalt Lemmens uit Eersel, die camping De Linde
in Merselo al jaren bezoeken.

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 Karin Janssen, oprichtster van het
Schrijfcafé in Geijsteren en werkzaam als zelfstandig trainer en coach.

“In het Schrijfcafé gaan er vaak
ideeën over de tafel: van mooie
films, leuke plekken in binnen- of
buitenland of van boeken die de
moeite waard zijn. Het boek ‘De
keuze: leven in vrijheid’, zal ik bij het
volgende Schrijfcafé zeker noemen.
Een prachtig boek. Op de kaft schrijft
Desmond Tutu terecht: ‘De keuze is
een geschenk aan de mensheid. Een
van die zeldzame en onvergankelijke
verhalen waarvan je niet wilt dat ze
eindigen en die je voorgoed veranderen’.”
Als trainer en coach is Karin
geboeid door het (her)vinden van
iemands eigen kracht. “Zodat je, ook
in moeilijke omstandigheden, leeft
in lijn met je waarden. Dat je die
dingen doet die er voor jou werkelijk
toe doen. Hoop en veerkracht spelen daarin een belangrijke rol. Deze
elementen komen op een prachtige manier terug in ‘De keuze’.”
De Joodse schrijfster Edith Eva Eger

beschrijft in het boek haar eigen
ervaringen. Ze was 16 jaar toen ze in
1944 samen met een van haar zussen en haar ouders naar Auschwitz
werd gedeporteerd. Haar ouders
overleden daar. Edith Eva en haar
zus overleefden het kamp, al waren
ze nog maar nauwelijks in leven bij
de bevrijding. Edith Eva trouwt, gaat
naar de Verenigde Staten, krijgt kinderen en gaat klinische psychologie
studeren. Het gruwelijke verleden
laat haar niet los. Ze werkt met mensen die vele trauma’s meemaakten.
Dit confronteert haar met haar eigen
ervaringen. Edith Eva beschrijft hoe
ze haar verleden verwerkt en hoe ze
haar inzichten en eigen voorbeelden
inzet in haar werk. Daarbij doet ze
uit de doeken hoe iedereen voor vrijheid kan kiezen. Karin: “Haar indrukwekkende en belangrijke verhaal is
een inspiratie voor iedereen en een
aanmoediging om je in te zetten
voor vrede.”

“We zijn hier nu al voor de
achtste keer op vakantie”, vertelt
Annet. “De mensen hier zijn echt
geweldig en de kinderen willen ieder
jaar weer terug naar deze camping.
Dan zeggen ze: ‘Wanneer gaan we
weer naar Anja?’ Daar bedoelen ze
de eigenaresse van de camping mee.
Vandaar dat we iedere zomer met
veel plezier weer terug keren naar
deze plek.” Ze voegt toe: “En het
sanitair is hier goed verzorgd, dat is
ook zeker een pluspunt.”
“We zijn met onze twee
kinderen Kelly en Nick en onze hond

Dribbel hier. Van kleins af aan ga ik
al kamperen”, vertelt Annet. “We
zijn echte kampeerfans. We hebben
in de regio al veel uitstapjes
gemaakt de afgelopen jaren. Zo
hebben we het Blotevoetenpad
en de Pip de Muisroute gelopen.
We hebben wel eens gekanood,
geknutseld en we zijn met een
huifkar weg geweest. Toverland
staat ook nog op de planning.
Hier in de regio is altijd genoeg te
beleven.” Het gezin vindt het vooral
belangrijk om lekker rustig aan te
doen en te genieten. “Op de plek

waar we nu zitten hebben we zicht
op de speeltuin. Daar kunnen de
kinderen lekker spelen en zitten
we lekker in de schaduw. Om het
koel te houden hebben we een
ventilator en anders gaan we onder
de boom zitten.”
“We hebben het hier in ieder
geval zeker naar onze zin. Met alle
aardige mensen die hier ook op de
camping staan hebben we goed
gezelschap. En met de temperaturen
van nu heb je ook in Nederland
een echt zomergevoel”, zegt Annet.
“Wij zijn heel tevreden.”

De natuur in met fotograaf Rob

Schaopsdrift Merselo
“DUNNER WORDEND HAAR IS VOOR LISA
GEEN REDEN OM BINNEN TE BLIJVEN”
De psychologische gevolgen van kaalheid zijn uiterst
serieus! Aanvulling of vervanging van het eigen haar
is de basis voor herstel van zelfvertrouwen,
eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

HALLO-fotograaf Rob Beckers is bijna ieder weekend op pad om foto’s te maken. Voor de HALLO
maakt hij foto’s van evenementen, maar zelf wandelt hij graag in één van de natuurgebieden van
Venray om al het natuurschoon daar op de foto te zetten. Iedere week licht hij een mooi wandel
gebied uit. Deze week een foto die hij maakte tijdens een wandeling door de Schaopsdrift in
Merselo. Hij legde er een torenvalk op de gevoelige plaat vast, maar tijdens de route kom je vast en
zeker ook schapen tegen. De wandelroute start bij Molen Nooitgedacht. Voor meer informatie over
de wandelroute, kijk op www.liefdevoorlimburg.nl
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Naar het museum in Venray

Museum Psychiatrie - Venray
Wie vakantie in eigen land of zelfs in eigen gemeente viert, hoeft zich zeker niet te vervelen.
Waar Amsterdam het Rijksmuseum heeft en Maastricht en Bonnenfantenmuseum, heeft Venray ook genoeg
te bieden op dat gebied. In deze zomerserie laten we de kleine pareltjes uit de museumwereld zien, die je
gewoon in gemeente Venray vindt. Vandaag het Museum Psychiatrie in Venray.

verpleegd en heeft deze werken hier
geschilderd.”

Stapje terug

Venray en psychiatrie zijn
 nlosmakelijk met elkaar verbono
den. Al in het begin van de vorige
eeuw werden in Venray het ‘krankzinnigengesticht’ Sint Servatius voor
mannen en het Sint Anna-‘gesticht’
voor vrouwen opgericht. Daarmee
was Venray de bakermat van de psychiatrie en is het dorp altijd één van
de voorlopers gebleven. Niet zo gek
dus, dat Lod Dirkx, Jan Roodbeen en
Harrie Bloemen, alle drie werkzaam
bij het toenmalige Sint Servatius, in
de jaren ‘70 op het idee kwamen voor
het opzetten van een psychiatriemuseum. “We verzamelden alle drie oude
spullen uit het psychiatrisch centrum”,
vertelt Lod. “Jan bewaarde allerlei
archiefstukken en documenten, Harrie
schilderijen en beelden en ik verpleegkundige en medische instrumenten. Bij elkaar kwamen we uit op een
heel aardige collectie.” In 1977 werd
het museum geopend. In 1997, toen
het Sint Anna en het Sint Servatius
al een tijdje waren gefuseerd tot het
Psychiatrisch Centrum Venray, werd

de collectie van het museumpje dat
Sint Anna had nog toegevoegd aan het
museum.

Stigma wegnemen
Inmiddels vertelt het Museum
Psychiatrie, dat tegenwoordig onderdeel van Vincent van Gogh voor
geestelijke gezondheid (VVG) is, al
ruim veertig jaar het verhaal van de
psychiatrie in Venray. Het is gevestigd in de koorgangen van de kapel
op het terrein van VVG en behoort tot
de vaste waarden van de organisatie. Marcel van Ewijk van VVG: “Een
belangrijk doel is om de schemerige
waas die als een stigma om de psychiatrie heen hangt, weg te nemen.
Mensen blijven vaak toch met een
wat vreemde, terughoudende blik
naar de psychiatrie kijken en dat is
niet terecht.” Hij vervolgt: “Eén op de
vier Nederlanders krijgt in zijn leven
te maken met een psychiatrische
ziekte, dus dat stigma moet er vanaf.
Het museum ondersteunt daarin.”
Het Museum Psychiatrie ver-

telt een verhaal met een wat zware
lading. Marcel: “En dat is best heftig.
Het museum legt de ontwikkeling
van de psychiatrie uit en laat dus ook
zien hoe mensen met een psychiatrische ziekte vroeger uit de maatschappij werden gehaald en ‘veilig’ werden
weggestopt.” Museumstukken als het
bed waaraan de patiënten werden
vastgeketend of het vest waarmee de
armen van agressieve patiënten op
hun rug werden gebonden, doen herinneren aan deze tijd. Marcel vervolgt:
“Vandaag de dag worden psychiatrische patiënten niet meer opgesloten.
We kijken vooral naar wat iemand
nodig heeft om zijn rol in de maatschappij zinvol in te vullen.” Dat stuk
van de psychiatrie, het heden, wordt
ook niet vergeten in het museum. Zo is
er een sectie waarin kunstwerken over
psychiatrie te zien zijn, waarvan ook
een gedeelte is gemaakt door psychiatrische patiënten. Lod: “We hebben
bijvoorbeeld een serie schilderijen
van de bekende Maastrichtse schilder
Henri Jonas. Hij is hier enkele jaren

Om het museum te bezoeken
moet een afspraak worden gemaakt.
“Dat doen we zodat we het verhaal
echt op maat kunnen vertellen. Ons
publiek is heel divers en aan verschillende mensen vertel je een verhaal
op een verschillende wijze. Studenten
in de Geneeskunde krijgen daarom
een ander verhaal dan toeristen en de
patiënten van VVG vertellen we het
verhaal weer op een andere manier”,
vertelt Lod, die inmiddels al ruim veertig jaar aan het museum verbonden is.
Hij gaat binnenkort een stapje terug
doen. “Ik heb dit 42 jaar met heel veel
plezier en genoegdoening gedaan,
maar op een gegeven moment is het
wel genoeg geweest”, zegt hij.
Dat is niet de enige verandering
die het museum te wachten staat.
Er liggen namelijk plannen voor een

complete herinrichting. “Het museum
ziet er waarschijnlijk niet meer heel
lang uit zoals nu. Er liggen plannen voor een grote verandering, een
nieuw, gemoderniseerd en gedigitaliseerd museum. Daarin willen we het
verhaal van de psychiatrie niet alleen
vertellen, maar moeten bezoekers het
ook gaan beleven”, vertelt Marcel. “En
daarin komen dus, naast het verleden,
ook veel meer het heden en de toekomst aan bod.” Het is de bedoeling
dat eind dit jaar al wordt begonnen
met het uitvoeren van die plannen.
“En we hopen dan eind 2019 een
geheel nieuw museum te kunnen presenteren, met digitale ondersteuning
en belevingsruimtes, maar zonder dat
de huidige collectie vergeten wordt.”
Er staat het museum dus een
transformatie te wachten, maar
voorlopig is het nog gewoon te
bezichtigen. Afspraken kunnen
worden gemaakt per mail via
museum@vvgi.nl

vakantie
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EN WIN!
tot
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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Auke Teunissen

Ouderwetse
woorden en
spullen
Hebben jullie ze ook wel
eens gehoord of gezien?
Misschien als je bij je opa en
oma bent of misschien wel
gewoon op straat. Van die
ouderwetse woorden of spullen waarvan je eigenlijk
helemaal niet meer weet wat
het betekent of wat het is.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

woonde moest ik in het begin vooral
heel erg aan het accent wennen.
Maar dat was na een maandje over.
Het was voor mij in het begin vooral
moeilijker om meteen terug te praten
dan om mensen te verstaan.
Hoe was het om afgelopen jaar in
Wat vond jij de grootste verschillen
Amerika te wonen en naar een
tussen de Amerikaanse school en de
high school te gaan?
Nederlandse school?
Supergaaf! Ik heb heel veel nieuwe
ervaringen op gedaan en veel geleerd. Het grootste verschil op school is
Ook heb ik natuurlijk heel veel nieuwe toch wel dat alle sportteams en
mensen leren kennen en ging ik naar
clubs op school zitten. Dus elke
een high school, dat was ook heel
school heeft bijvoorbeeld een
gaaf en heel anders, ik heb van elke
football en basketball team en
schooldag genoten.
ze spelen dan wedstrijden tegen
Wat was het grootste verschil tussen andere scholen. Dit zorgt echt voor
Nederland en Amerika?
schoolspirit, de kinderen in Amerika
De mensen denk ik. Nederlanders
zijn heel erg trots op de school waar
vinden het heel belangrijk wat
ze naar toe gaan en dat is heel gaaf
anderen van hun vinden en dat
om te zien.
hebben Amerikanen veel minder
Wat was je leukste vak en je
of zelfs helemaal niet. Ook zijn
stomste vak op school en waarom?
Amerikanen heel gastvrij en zijn ze
Het stomste vak vond ik Geometry
super enthousiast over alles.
(wiskunde), maar dat komt denk ik
Wie heb je het meeste gemist toen
omdat ik wiskunde in het algemeen al
je in Amerika was?
niet zo leuk vind. Het leukste vak kan
Mijn familie, vrienden en hondje.
ik eigenlijk niet zo goed uit kiezen, ik
Gelukkig kwamen mijn ouders, broervond American History heel leuk en
tje en zusje in de meivakantie op
daar heb ik ook veel over Amerika
bezoek. Het was heel fijn om ze na
geleerd. Ook het vak Parenting
acht maanden weer te kunnen zien
(opvoeding/ouderschap) vond ik heel
en ze de school en omgeving te laten
leuk, we deden projecten met babyzien.
poppen in de klas.
Was het in het begin moeilijk om
Deed je ook aan een sport
alles te kunnen begrijpen?
in Amerika?
Omdat ik in het zuiden van Amerika
Ja! Ik zat in het atletiek team van de
Auke Teunissen
17 jaar
Ysselsteyn
High school, ROC ter AA

school. Ik had elke dag na school training op het footballveld en we gingen
ongeveer een keer per week op wedstrijd wat heel gezellig was. Ik heb
een paar prijzen gewonnen met de
4x100 meter.
Wat is het leukste wat je daar hebt
meegemaakt?
Ik heb niet een specifiek ding dat
het leukste was maar ik vond alle
feestdagen zoals Kerst, Thanksgiving
en ‘the 4th of July’ wel heel erg leuk.
Vooral omdat Amerikanen heel erg
enthousiast en uitbundig zijn, dus dat
betekent heel veel lekker eten en
leuke muziek.
Wat is het gekste wat je in Amerika
hebt meegemaakt?
De football games denk ik. In het
football seizoen is er elke vrijdagavond
een football game. Voor elke game
is er een thema dus die vrijdag op
school hebben alle football jongens
hun uniform al aan en alle andere
leerlingen hebben zich verkleed naar
het thema.
Heb je nog leuke beziens
waardigheden bezocht in Amerika?
Ik ben met mijn reisorganisatie Travel
Active in het begin van het jaar naar
New York geweest wat echt heel gaaf
was. We zijn onder andere naar het
Vrijheidsbeeld, 9/11 memorial en
Times Square geweest. Ook ben ik met
mijn gastgezin naar Houston, Texas
geweest.

Welke opleiding ga je volgen
nu je weer terug in Nederland
bent?
Ik ga nu beginnen aan de opleiding
onderwijsassistente in Helmond en
ik wil uiteindelijk voor docent Engels
gaan studeren in Nijmegen.
Waar ben je het meeste trots op?
Ik ben toch wel een beetje trots op
mezelf. Op je zestiende in je eentje
naar een ander land gaan waar je
niemand kent is niet niks.
Hoe is het om weer thuis te zijn
in Nederland?
Heel leuk! Het is heel fijn om al mijn
familie en vrienden weer te zien en
om weer frikandellen en stamppot
te eten.
Zou je nog graag een keertje
terug willen naar Amerika?
Ik zou heel erg graag een keer terug
willen. Ik heb nog een paar plaatsen op mijn lijstje staan waar ik heel
graag naar toe zou willen. En ik wil
mijn gastgezin en vrienden daar
heel graag weer zien.
Kun je het iedereen aanraden
om ook één jaartje in Amerika
naar high school te gaan?
Als je een beetje avontuurlijk
ingesteld bent en geïnteresseerd
bent in de Amerikaanse levensstijl
dan raad ik het je zeker aan. Het
kost veel doorzettingsvermogen
maar je krijgt er heel veel voor
terug.

Woorden zoals plakkertje,
pedaalemmertje, botervlaai,
nachtjapon en pantoffels zijn
van die ouderwetse woorden
waar we nu hele andere woorden voor hebben. Laatst was ik
bijvoorbeeld bij mijn opa en
oma. Mijn oma vroeg aan mij of
ik een stukje botervlaai wilde,
ik had geen idee wat botervlaai
was. In de loop van de tijd
hebben we een hele hoop
woorden veranderd. We noemen het nu geen botervlaai
meer maar kruimelvlaai, we
zeggen ook niet meer plakkertje maar sticker. Toch worden de
woorden nog wel eens gebruikt
door bijvoorbeeld jouw opa of
je oma. Ik kan er altijd heel erg
om lachen als opa of oma zo’n
leuk ouderwets woord gebruikt!
Ook zie je bij je opa en oma
misschien wel eens oude spullen waarvan je eigenlijk helemaal niet wist dat het bestond
of dat het er ooit zo uit heeft
gezien. Bijvoorbeeld bij een
ouderwetse telefoon met een
heel grote hoorn en lange kabel
eraan, een radio met een grote
antenne of een heel ouderwetse typmachine. Veel mensen
hebben ze misschien wel eens
gezien, maar kunnen zich echt
niet voorstellen hoe het is om
bijvoorbeeld een schoolverslag
niet op een laptop te kunnen
typen, maar het met de hand
moeten schrijven of te moeten
typen op een typmachine.
Over honderd jaar is een
laptop of mobiele telefoon
misschien ook wel heel ouderwets en lachen onze kleinkinderen er ook om!
Anne
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Trekkertrek Ysselsteyn

‘Het is gezellig voor iedereen’
De Trekkertrek Ysselsteyn kende op zaterdag 11 en zondag 12 augustus haar tiende editie, waarbij zo’n
driehonderd bezoekers aanwezig waren. Tijdens het evenement konden tractoren meedoen in de competitie,
waar boeren, loonwerkers en professionals tegen elkaar streden in verschillende klassen.

kussen in de vorm van een tractor,
zich laten schminken of spelen op
een grote zandberg. Ook stonden er
tractoren tentoongesteld en waren er
genoeg plekken om te staan, zitten
en om wat te eten of te drinken. Twee
bezoekers uit Venhorst komen al zo’n
vijf jaar op het evenement: “Het is hier
altijd lekker druk en mooi weer. Ook is
het gewoon dichtbij en is onze vriendengroep hier altijd, dus er zijn veel
bekenden.” Ook Janneke uit Veulen
heeft het naar haar zin. “Er is ook aan
de kinderen gedacht en dat is fijn, die
zitten altijd dichtbij en vermaken zich
hier wel.”

De gezelligheid
behouden
De organisatie is tevreden
op de ontwikkelingen die de
Trekkertrek de afgelopen jaren heeft
doorgemaakt. Nick vertelt: “In het

Bij een trekkertrek moeten tractoren een sleepwagen zo ver mogelijk
mee trekken. “Het moeilijkheidselement zit hem in het gewicht op de
sleepwagen. Hoe verder de tractor
komt, hoe verder het gewicht naar
voren komt, wat het trekken van de
sleepwagen zwaarder maakt”, legt
Nick de Mulder van de organisatie uit.
“Alle deelnemers krijgen twee trekpogingen, die uiteindelijk bij elkaar
worden opgeteld. De kansen proberen
we voor iedereen zo gelijk mogelijk te
maken, door verschillende klassen te

gebruiken op basis van het gewicht.
Ook krijgen alle deelnemers een pklimiet.” Voor het eerst heeft Ysselsteyn
dit jaar een kleibaan én een zandbaan.
“Voor het tienjarig bestaan hebben we
een kleibaan aangelegd, die was in
mei klaar.”

Fulle Pulle Party
Op zaterdag begon het evenement om 17.00 uur en kon de competitie gestart worden. Onder andere de
bedrijvenklasse vond die avond plaats.
“Ieder bedrijf kan daarvoor twee trac-

verleden begon het evenement met
trekkerbehendigheidswedstrijden,
die eigenlijk maar door een bepaalde
groep bezoekers werden bezocht.
Toen werd het ook nog georganiseerd
door de Agrarische Jongeren Kontakt
Noord-Limburg. Op een gegeven
moment was er te weinig animo om
hieraan deel te nemen. De vereniging
is toen op zoek gegaan naar iets
anders. Een trekkertrek werd in de
buurt nog niet gedaan, dus die richting
zijn we opgegaan. Nu is het een
gezellig evenement waar mensen hun
vrienden ontmoeten of hun gezin mee
naartoe nemen. Je ziet ieder jaar ook
veel dezelfde mensen terug en het
is een evenement voor jong en oud.”
Voor de toekomst is de ambitie vooral
om de gezelligheid te behouden: “We
willen stappen vooruit blijven maken,
maar het belangrijkste is dat het
evenement toegankelijk en gezellig
blijft.” (Foto: Monique Sutman)

toren aanmelden. Ze werken als één
team samen en uiteindelijk worden de
punten samen opgeteld”, vertelt Nick.
Het waren niet alleen maar tractoren
en sleepwagens op de zaterdag. De
avond eindigde met de ‘Fulle Pulle
Party’ in de tent op het terrein, waar
House of Rock een optreden gaf. “Dat
was wel een geslaagd feestje”, aldus
Nick.
Op zondag werd de competitie
voorgezet vanaf 09.30 uur. Terwijl de
tractoren voorbij raasden, konden de
kinderen zich uitleven op een spring-

Videoportretten
van Venray
De Utrechtse kunstenaar Lars Reen maakte van donderdag 9 augustus tot en met donderdag 16 augustus een aantal videoportretten van
Venray. Dit deed hij op uitnodiging van de organisaties van Let It
Happen Venray en Cultura Venray.

De Film van Dylan Haegens
in première
De bioscoopfilm van de Venrayse YouTuber Dylan Haegens, genaamd De Film van Dylan Haegens,
ging op zondag 12 augustus in première. Behalve in de grote steden Groningen, Enschede, Utrecht en
Breda, was de rode loper ook in Venray uitgelegd voor Haegens en de rest van de cast. Zowel in de
Schouwburg van Venray als in Luxor Venray werd de familiefilm, waarin Haegens en zijn YouTubeteam zelf de hoofdrollen vertolken, afgespeeld. Honderden fans waren uitgelopen om de cast van
De Film van Dylan Haegens te begroeten in Venray. (Foto: Hans Gilissen)

Lars onderzocht tijdens zijn
verblijf openbare ruimtes van
Venray. Hij is groeide op in het dorp
Groeningen, maar kwam in zijn
tienerjaren vaak naar Venray om te
winkelen met vrienden. In 2015 is
hij afgestudeerd aan het Akademie
voor Kunst en Vormgeving St. Joost.

In de videoportretten voegde
hij beelden en geluiden uit zijn
omgeving samen tot video’s.
Updates en vlogs van het project
zijn te vinden op de website
van Cultura Venray en op de
facebookpagina’s van Cultura Venray
en Lars Reen.
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Kindervakantiewerk WanssumGeijsteren
Organisatie: Stichting Kindervakantiewerk Wanssum
Locatie: Sportpark de Meulebèèk, Wanssum

Kindervakantiewerk WanssumGeijsteren

Kruudwis maken
Tijd: 13.00-19.30 uur
Organisatie: Veldeke Venroj
Locatie: Sint-Petrus’ Bandenkerk Venray

Concert Ça Va
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WorldCup Stockcar F1 en F2
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Raceway Venray Ysselsteyn

Dementheek Café

Organisatie: Stichting Kindervakantiewerk Wanssum
Locatie: Sportpark de Meulebèèk, Wanssum

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Winkeliersvereniging Venray Centraal
Locatie: Schouwburgplein Venray

Pop Up Galerie LIHVE

Dorpsquiz Quiz It

Tijd: 14.00-20.00 uur
Locatie: Kapelaanspad Venray

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Moed en IJver
Lokatie: Blitterswijck

Kienen

Zomeravondconcert

Breicafé

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Den Hoender Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Henseniusplein Venray

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Pop Up Galerie LIHVE

Keetfeest Veulen

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Kapelaanspad Venray

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: Jaegerhofweg Veulen

WorldCup Stockcar F1 en F2

Concert Terry Lee Hale

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Raceway Venray Ysselsteyn

Tijd: 20.30 uur
Locatie: De Muzikale Huiskamer Castenray

do
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Tijd: 14.30-16.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tête-à-Tête Jeu de Boules Toernooi
Tijd: 10.30 uur
Locatie: Bouledrome Venray

Lezing ademhaling
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

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

Zelf aan de slag met ‘Evie’
Pieker je wel eens? Of slaap je niet goed? Met Evie kun je thuis, in je eigen
tempo en wanneer het jou uitkomt met online zelfhulp aan de slag. Op
deze manier kun je zoveel mogelijk voorkomen dat klachten erger worden.
Evie is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Gemeente Venray wil dat
alle kinderen kunnen meedoen
Sporten, een schoolreisje of muziekles. De gemeente Venray vindt
dat alle kinderen tussen 4 en 18 jaar hieraan mee moeten kunnen
doen. Daarom werkt de gemeente samen met het Jeugdfonds Sport,
het Jeugdfonds Cultuur en Stichting Leergeld. Deze Venrayse
organisaties zorgen ervoor dat kinderen die opgroeien in een gezin
met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau ook gewoon mee
kunnen doen.

www.evie.nl

Jeugdfonds Sport

Stichting Leergeld

Het Jeugdfonds Sport betaalt tot

Stichting Leergeld Venray biedt

maximaal 225 euro voor contributie

kansen aan kinderen om te

en in bepaalde gevallen de sport-

kunnen deelnemen aan binnen- en

attributen. Naast een reguliere

buitenschoolse activiteiten. Kinderen

sportieve activiteit betaalt het fonds

hebben recht op maximaal 350 euro

Evie staat voor ‘e-health voor iedereen’. Met Evie kun je zelf anoniem aan de slag

tot maximaal 600 euro voor het

voor bijvoorbeeld schoolspullen, een

gaan met lichte psychische klachten. Evie biedt onder andere zelfhulpprogramma’s

behalen van zwemdiploma A. Een

ﬁets of een laptop. Een aanvraag

aan als ‘Beter slapen’, ‘Je probleem in kaart’ en een training ‘Mindfulness’. Het doel

aanvraag verloopt via Synthese of

verloopt via de stichting zelf.

is dat je je beter voelt en je op je eigen manier aan die verbetering werkt. Evie

het Platform Lage Inkomens Venray

geeft je kennis over een speciﬁek onderwerp en daagt je uit hier iets mee te doen.

(PLIV).

Het voordeel is dat je aan je doelen kunt werken, waar en wanneer het jou uitkomt.

Meedoenbudget
Daarnaast heeft de gemeente nog

Jeugdfonds Cultuur

het meedoenbudget. Kinderen

Kinderen hebben recht op maxi-

hebben recht op maximaal 150 euro

Evie is getest en wordt ondersteund door huisartsen, gemeenten en POH-GGZ.

maal 425 euro voor bijvoorbeeld

voor bijvoorbeeld kaartjes voor het

Kijk voor meer informatie op evie.nl.

contributie, lessen of instrumenten.

zwembad, de bioscoop, het museum

Een aanvraag verloopt via Synthese

of een dagje pretpark. Een aanvraag

of het Platform Lage Inkomens

verloopt via de gemeente.

Ook kun je op ieder moment de informatie nog eens teruglezen.

Venray (PLIV).
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Meer activiteiten op Castenrayse kermis

‘We willen verbinding creëren’
Tijdens de kermis in Castenray staan er niet alleen attracties, maar worden er ook verschillende activiteiten
georganiseerd. Om meer mensen naar de kermis te trekken, is hier vorig jaar een speciale commissie opgericht.
Tijdens de kermis van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 augustus staan er onder andere de Câseleloop, een
pannenkoekenmiddag, een bierpongtoernooi en de kermisbarbecue op het programma.

Daardoor worden kinderen ook gestimuleerd om naar de kermis van het
andere dorp te komen”, vertelt Ties.
Om de kermis in Castenray herkenbaarder te maken, is er sinds twee jaar
ook een logo. “Als mensen het logo
zien, moeten ze denken aan de kermis
en de gezelligheid. Je hoort bijvoorbeeld van ver de muziek al, omdat
de deuren altijd open staan. We willen mensen uitnodigen om binnen te
komen. En hoe meer mensen er zijn,
hoe gezelliger het is in de zaal”, zegt
Ties.
Ook het kermisterrein heeft dit
jaar wat veranderingen doorgemaakt.
Zo zijn er geen botsauto’s, maar zal de
spinattractie Calypso er staan. “Verder
gaan we met vlaggen meer saamho-

righeid creëren tussen de terreinen en
gaat café De Köster meer versiering
aanbrengen”, aldus de commissie.
Voor komende jaren wil de kermis alleen maar uitbreiden. “We willen van alles rondom de attracties
blijven organiseren”, vertelt Hay.
“Bijvoorbeeld een activiteit als
Stef Stuntpiloot. Mensen moeten over
een arm springen die steeds een
stukje hoger wordt. Dan zouden we
een race willen creëren waar iedere
dag rondes van zijn, waarbij op de
laatste dag een finale wordt gehouden. Dat is slechts één van de ideeën.
De kermis valt altijd aan het einde
van de vakantie. We willen er gewoon
voor zorgen dat de kermis een goede
afsluiting is van de zomer.”

Concert Ça Va
De Winkeliersvereniging Venray Centraal organiseert op zaterdag
18 augustus weer een concert in het centrum van Venray. Het Venrayse
orkest Ça Va treedt dan tussen 13.30 en 16.30 uur op op het
Schouwburgplein.
De kermiscommissie is vorig
jaar opgericht om meer activiteiten te organiseren tijdens de kermis.
Ties Dinghs van de organisatie vertelt:
“Een kermis moet ook beleving zijn,
niet alleen maar attracties. De commissie bestaat uit dorpsbewoners, het
gemeenschapshuis, de dorpsraad en
café De Köster.” Dit is het tweede jaar
dat de kermiscommissie meer activiteiten probeert te organiseren. Zo is
er dit jaar bijvoorbeeld een beerpongtoernooi voor de jeugd. “Je kunt het
eigenlijk wel limonadepong noemen”,
lacht Hay Dinghs, ook lid van de kermiscommissie. “We gaan zonder alcohol een toernooi organiseren, waarbij
we mensen zoveel mogelijk willen
laten spelen.”
Verder worden er verschillende
activiteiten georganiseerd voor kinde-

ren. “We hebben een bambinoloop,
waar maar 500 meter gerend hoeft te
worden. Zo kunnen de allerkleinsten
ook mee doen. Daarnaast hebben we
ook een tombola waarbij de kinderen allemaal prijsjes kunnen winnen.
Daarbij krijgen ze dan een kaartje
waarmee ze allemaal één keer kunnen
touwtje trekken of een ritje kunnen
maken in de Calypso”, aldus de kermiscommissie.

en Veulen, omdat Castenray zo centraal ligt. Maar ook van de gemeente
Venray kwamen er al mensen.
Het bezoek kwam van twee kanten.”
De laatste jaren zijn het vooral de
Castenraynaren zelf die de kermis in
het dorp bezoeken. Door meer activiteiten rondom de kermis te organiseren, wil de kermiscommissie ook de
mensen uit de nabijgelegen dorpen
weer aantrekken.

Vorig jaar meer
bezoekers

‘Kermis moet
herkenbaarder’

Door meer activiteiten te organiseren naast de kermis, probeert
Castenray een verbinding te creëren
tussen kerkdorpen en de verschillende locaties van de kermis. “Vroeger
kwamen er mensen uit Horst, Meterik

Vorig jaar was het alweer wat
drukker op de kermis. “Het dansmatinee op maandagmiddag was bijvoorbeeld goed bezocht. Die drukte kwam
ook doordat de scholen van Castenray
en Oirlo nu zijn samengevoegd.

Ça Va uit Venray is een amusementsorkest dat bestaat uit een
groep muzikanten die graag muziek
maakt en haar enthousiasme graag
overbrengt op haar publiek. Het
orkest is ontstaan in 1995 en heeft
zich sindsdien ontwikkeld tot een
orkest dat amusementsmuziek ten

gehore brengt in meerdere stijlen en
optreedt bij allerlei soorten festiviteiten. Het repertoire van het orkest
varieert van dans- en popmuziek tot
nummers met een meer swingende
uitstraling, maar ook een meer specifiek gedeelte voor bijvoorbeeld het
wat oudere publiek.

Keetfeest Veulen
In Veulen vindt op zaterdag 18 augustus van 20.00 tot 02.00 uur de
achtste editie van het ‘Keetfeest Veulen’ plaats. Het festival verhuist
vanaf de vertrouwde locatie naar een nieuw terrein, slechts enkele
meters verder op.
Acht jaar geleden kreeg een
groep Veulense jongeren in de keet
in Veulen het idee om een examenfeest te organiseren. In het
Venrayse kerkdorp werd al jarenlang jaloersmakend door hun ouders
opgeschept over hoe zij ooit de
‘Veulense fuif’ organiseerden, waarbij het optreden van Rowwen Héze
een hoogtepunt was. Geïnspireerd
door deze Veulense fuif werd actie
ondernomen en op de eerste editie kwamen ruim 650 bezoekers af.
De jaren daarna groeide het evenement en werden er ieder jaar ruim

duizend bezoekers verwelkomd in
Veulen.
Dit jaar, op het nieuwe terrein,
komen er een grotere feesttent
en kleinere podia. Het programma
bevat onder andere Hottub Heroes,
de Dronken Tatta’s, Fatguys en een
Silent Disco. Ook Joekskapel ‘Krom
dur d’n bocht’ is op het buitenterrein
te vinden.
Meer informatie over het
Keetfeest Veulen en over de kaartverkoop is te vinden op
www.keetfeestveulen.nl en op de
Facebookpagina van het evenement

Lezing over adem
halen bij BiblioNu
Jan van Zuijlen verzorgt op donderdag 23 augustus bij BiblioNu
Venray een lezing over ademhalen. In de lezing vertelt hij over onder
andere wat ademhaling is en hoe de ademhaling functioneert.
De lezing duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Mystic World Festival in Merselo
Aan de Zandstraat in Merselo vond op zaterdag 11 augustus de eerste editie van het Mystic World
Festival plaats. Het muziekfestival, dat zich focuste op de genres hardstyle en urban/house, was een
initiatief van twee vrienden uit Helmond. De organisatie laat via Facebook weten terug te kijken op
een ‘knallende’ eerste editie. (Foto: Mystic World Festival)

Van Zuijlen gaat uit van de norm
van arts en professor Konstantin
Buteyko, die heeft onderzocht hoe
het lichaam werkt. Tijdens de lezing
legt hij uit hoe ademhaling werkt en
laat iedereen de ademhaling ervaren. Hij vertelt over hoe en waarom
bepaalde ziektebeelden terug te

leiden zijn op ademhaling die niet
binnen de norm is, zoals vastgesteld
door dr. Buteyko.
Meer informatie over de lezing is
te vinden via www.buteyko-leudal.nl
Aanmelden voor de lezing kan ook
via deze website, of door te mailen
naar jan@buteyko-leudal.nl
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Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe,
enthousiaste collega’s die ons team
willen versterken! Bezoek onze site
www.eptummers.nl voor meer info.
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