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Castenray viert kermis
Castenray stond van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 augustus in het teken van de Caselse Kermis. Het dorp probeerde dit jaar de kermis aantrekkelijk te maken
voor het hele dorp én mensen daarbuiten. Er werd een Caseleloop georganiseerd, Jeopardy trad op, er was een bierpongtoernooi, dansmatinee, pannenkoekenfestijn en
als afsluiter stond de dorpsbarbecue op het programma. Kijk op pagina 15 voor meer foto’s.

Proef in winkelgebied

Centrumondersteuner biedt eerste hulp
voor verwarde mensen
Het winkelcentrum van Venray gaat samen met gemeente Venray, zorginstellingen en veiligheidspartners
experimenteren met de inzet van een centrumondersteuner. Deze biedt eerste hulp aan mensen met verward
of onbegrepen gedrag, maar ook aan ondernemers en klanten. Onderliggende gedachte: “Iedereen is welkom
in het centrum van Venray”.
De inzet van de centrumondersteuner gebeurt in het kader van een
proef, waarvoor de winkeliersvereniging en de horeca uit het centrum,
in Venray werkzame zorginstellingen, Venray Dementievriendelijk, het
COA, gemeente en politie de handen
ineen hebben geslagen. Het initiatief is afkomstig van ondernemers-

vereniging Venray Centraal. Voor de
proef van een jaar hebben de partners
50.000 euro subsidie ontvangen van
ZonMw, de Nederlandse organisatie die innovatie en onderzoek in de
gezondheidszorg financiert.
“Een bijzondere proef”, noemt burgemeester Hans Gilissen de pilot. “Het
initiatief komt niet van de overheid,

maar van de ondernemers uit Venray.”
Venray heeft weliswaar een historie
van zorg voor geestelijke gezondheid,
maar dat betekent niet dat iedereen
weet hoe ze met mensen die verward of onbegrepen gedrag vertonen
moeten omgaan, stelt de gemeente.
“Bovendien zijn het niet alleen psychiatrische patiënten die soms verward

zijn of overlast veroorzaken. Ook mensen met een verstandelijke beperking
of dementerenden kunnen soms zorgen voor situaties waarvan winkelpersoneel of omstanders het lastig vinden
om mee om te gaan.”

Hulp van
ervaringsdeskundige
Gilissen: “De ondernemers van
Venray deinzen daar niet voor terug en
kwamen met het plan om een centrumondersteuner in te stellen.”

Dave Ewals wordt deze nieuwe
centrumondersteuner. Hij is niet
alleen aanspreekpunt voor de persoon, die verward is en ondersteuning nodig heeft, maar ook het
aanspreekpunt voor andere klanten,
die hun zorgen uiten over verward
gedrag, maar zelf de betreffende
persoon niet durven of kunnen
aanspreken. Ondernemers in het
kernwinkelgebied kunnen de centrumondersteuner inschakelen.
Lees verder op pagina 05
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Fietstocht van 1.200 kilometer

Bikkelen van Merselo naar Verona
Een 1.200 kilometer lange fietstocht langs allemaal mooie plekjes.
Dat is de fietstocht Merselo-Verona. Van maandag 27 augustus tot en met
donderdag 30 augustus gingen 45 fietsers en 8 begeleiders de uitdaging
aan om deze afstand af te leggen in 90 uur. Op dit moment zijn ze
waarschijnlijk bezig aan de laatste loodjes, maar HALLO Venray sprak de
organisatie één dag voor vertrek.
Op zondag 26 augustus konden alle deelnemers hun stempelkaart en shirt ophalen. Veel van
de fietsers komen uit verschillende
landen.Er zijn deelnemers uit onder
andere Nederland, België, Duitsland,
Verenigde Staten en er zijn zelfs twee
deelnemers uit Japan overgevlogen.
Organisator Jan van Osch uit Merselo:
“Er is een lijst met alle fietstochten
die plaatsvinden. De mensen kunnen
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daaruit kiezen en zich aanmelden, zo
ook bij ons. Om deze reden komen
veel deelnemers uit het buitenland.
Voor de Italianen is het al helemaal
mooi. Zij hoeven alleen maar hierheen
te komen en fietsen dan weer naar
huis”, lacht Jan.
“Met mijn vrouw deed ik altijd al
veel aan fietsen”, vertelt Van Osch.
Hij is de bedenker van de MerseloVeronatocht, organiseert mee en kijkt
onderweg ook of alles goed verloopt.
“We hebben veel lange afstanden
gereden, maar op een rustig tempo.
Zo zijn we een keer op en neer naar
Berlijn gefietst. Je hebt georganiseerde
fietstochten in verschillende afstanden: 100, 200, 400, 600 en 1.200 kilometer. De ritten van 1.200 kilometer
zijn bijna allemaal een rondje omdat
dit logistiek makkelijker is. Maar wij
wilden naar één plek toe fietsen.”

Veel opgewonden
gezichten
Vier jaar terug was de eerste
Merselo-Veronatocht en dit was een
groot succes. “De reacties waren fantastisch de vorige editie. Iedereen was
laaiend enthousiast, daarom hebben
we dit jaar niet veel veranderd”, aldus
Van Osch. Ook deze editie zijn er veel
opgewonden gezichten te zien. Alle
deelnemers stellen zich persoonlijk
voor aan Jan en zijn blij om hem te
mogen ontmoeten. In vloeiend Duits
spreekt Jan iedere deelnemer aan en
geeft ze een korte uitleg.
De fietstocht startte maandag
27 augustus om 05.00 bij de molen
in Merselo. De fietsers kunnen dan
hun drop bag afgeven en nog wat
koffie drinken met een plak cake.
De stempel op het eerste controlepunt
hebben ze al kunnen bemachtigen.
“De route bestaat uit vier etappes.
De eerste gaat naar Worms, dan
gaan we door naar Kressbronn
am Bodensee, Bolzano en Verona.
We rijden ongeveer 30 kilometer
langs het Gardameer, maar niet alleen

De eerste editie van de tocht in 2014
maar over de wegen. Ik heb zelf een
paar mooie paadjes uitgekozen langs
het meer voor degene die dat willen.
Ook niet te lang, zodat de wandelaars
er geen last van gaan krijgen”, vertelt
Jan. “De eerste etappe is ongeveer
370 kilometer lang en de snelsten
zullen rond 22.00 uur op de eerste
slaapplek aankomen. In de route
zitten controlepunten waar mensen
een stempel kunnen halen, naar
het toilet kunnen gaan en snel wat
kunnen eten. Maar ook hebben we

tussen de controlepunten nog mensen
staan waar er bijvoorbeeld een Snelle
Jelle gehaald kan worden, omdat de
afstand tussen controlepunten soms
erg lang is.”

Kers op de taart
Van Osch heeft zelf de route
gecontroleerd. “Samen met mijn
vrouw heb ik de hele route gereden
en een paar stukken die niet met
de auto te bereiken zijn, heb ik
gefietst. Zelf fiets ik ook nog steeds

de 200, 400 en 600 kilometer, maar
een afstand van 1.200 kilometer is
nu iets te ver. Fietsen is leuk en het
biedt een uitdaging.” En dat zal de
Merselo-Verona route zeker bieden.
“De eerste etappes zijn het lastigst,
omdat deze zo lang zijn. De laatste
etappe is nog maar 200 kilometer,
dus die lijkt dan appeltje eitje.
Deelnemers oefenen door aan de
kortere wedstrijden mee te doen,
maar de 1.200 kilometer is toch echt
de kers op de taart.”

VOG voor vrijwilligers blijft gratis
Het 0-eurotarief voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) blijft voor vrijwilligersorganisaties in Venray bestaan. Na de pilot
van 2017 en 2018, wil gemeente Venray dit tarief voor vrijwilligers blijven hanteren.
Het 0-eurotarief is van toepassing voor vrijwilligers die niet aan de
landelijke regeling voor een gratis
VOG kunnen deelnemen, maar wel
voldoen aan de lokale gemeentelijke regeling van gemeente Venray.
Landelijk is al geregeld dat vrijwilligers die werken met minderjarigen
of mensen met een verstandelijke
beperking gratis een digitale VOG
aan kunnen vragen.
Door het voortzetten van het
0-eurotarief, wil gemeente Venray

aansluiten bij de nieuwe uitgebreide
landelijke regeling voor het gratis aanvragen van een VOG. Ook wil ze dat
vrijwilligers zo min mogelijk drempels
ervaren om vrijwilligerswerk te doen.
Gemeente Venray geeft verder aan dat
werken met VOG’s één van de manieren is om bij te dragen aan een veilige
omgeving.
Per 1 november 2018 wordt de
landelijke regeling uitgebreid, zodat
alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie dit

gratis kunnen aanvragen. Door deze
uitbreiding komen meer vrijwilligers in
aanmerking voor de landelijke regeling en blijft het gemeentelijke 0-eurotarief alleen overeind als vangnet
voor vrijwilligers van organisaties die
daarvoor niet in aanmerking komen.
De gemeente hanteert wel het 70-procentcriterium: een organisatie moet
voor ten minste 70 procent uit vrijwilligers bestaan om in aanmerking te
komen voor de gratis aanvraag van
het VOG.

Bij de start van de pilot was
het nog niet duidelijk wat de kosten zouden zijn. Er was ruimte voor
een budget van 20.000 euro. Tussen
in januari 2017 en 27 juni 2018
zijn er 106 gratis VOG’s verstrekt
aan vrijwilligers. In totaal komen
de kosten voor anderhalf jaar op
ongeveer 3.500 euro. De gemeente
verwacht de komende jaren maximaal 3.000 euro per jaar kwijt te
zijn, omdat de meeste aanvragen al
onder de landelijke regeling vallen.
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240 arbeidsmigranten op de Hulst 1

Buurt niet blij met grootschalige
huisvesting arbeidsmigranten
Omwonenden van bedrijventerrein De Hulst 1 in Oostrum zijn niet blij met het plan van uitzendbureau Otto Work Force om daar voor maximaal
10 jaar 240 arbeidsmigranten in chalets te huisvesten. De buurt heeft niets tegen Polen, maar vindt de manier waarop het plan hen naar hun zeggen
“door de strot geduwd” is, niet kunnen. Dat bleek tijdens een informatieavond over de plannen op maandagavond 27 augustus.

met 240 arbeidsmigranten erbij stijgt
het inwonertal met 10 procent.” “Een
ontwrichting van de samenleving”,
vindt iemand anders. Ze maken zich
zorgen over het feit dat de arbeidsmigranten maar voor korte tijd naar
Nederland komen en dus waarschijnlijk weinig behoefte hebben om te
integreren in de samenleving.

Grote schaal
noodzakelijk

Een sfeerimpressie van ‘Mobile Home Campus Venray’ (afbeelding: Otto Work Force)
Otto Work Force maakte vorige
week bekend op het perceel tussen
de A73 en de Henri Dunantstraat
grootschalige huisvesting voor
arbeidsmigranten te willen realiseren.
Op het terrein van 2,5 hectare komen
zestig energiezuinige chalets met
tuin te staan voor arbeidsmigranten
die er maximaal 1 tot 2 jaar lang
verblijven, ontwikkeld door Otto Work
Force zelf. Het uitzendbureau vraagt
een vergunning van vijf jaar aan, dat
daarna nog voor maximaal vijf jaar
kan worden verlengd. Omdat het
om een tijdelijke vergunning gaat,

ligt de beslissing bij het College van
B&W, die al aangaf mee te willen
werken aan het plan, en niet bij de
gemeenteraad.

Open voor suggesties
Otto Work Force wil met de
‘Mobile Home Campus Venray’
de standaard zetten voor goede
huisvesting voor arbeidsmigranten,
vertelt directeur Frank van Gool.
“Want er gaat een hoop fout op
dat gebied. We moeten bedenken
dat mensen huis en haard verlaten
om hier werk te komen doen dat

wijzelf niet willen doen. Doen moet
je zorgen voor een plek waar ze zich
thuis kunnen voelen.”
Dat de gemeente de vergunning
goed gaat keuren, lijkt heel
waarschijnlijk. Daar kunnen de
buurtbewoners, behalve achteraf
bezwaar maken, weinig meer aan
veranderen. De avond is dan ook
geen inspraakavond, maar een
informatieavond, benadrukt Otto
Work Force. “Maar we staan zeker
open voor suggesties voor ons plan.
En we horen graag de zorgen die
buurtbewoners hebben.”

“We hebben niets tegen Polen of
arbeidsmigranten”, benadrukken de
aanwezige buurtbewoners, die hun
ongenoegen uiten over het huisvestingsplan.

Buitenspel gezet
“Maar de manier waarop het plan
ons door de strot geduwd wordt is
heel vervelend.” Buurtbewoners voelen zich “buitenspel gezet” en maken
zich zorgen over de grote schaal van
de huisvesting. “Waarom zo’n grote
opeenhoping?”, vraagt een omwonende zich af. “Oostrum is al zo klein,

Otto Work Force benadrukt
geen problemen te voorzien met de
grootschalige shortstay huisvesting.
Van Gool: “Er komt 24 uur per dag
een beheerder op het terrein. Deze
maakt de arbeidsmigranten wegwijs,
leert hen wat wel en niet kan, maar
is er bijvoorbeeld ook voor klachten
voor omwonenden.”Soortgelijke
huisvesting van Otto Work Force,
onder andere in Waalwijk, heeft
ook niet tot grote problemen geleid,
stelt Van Gool. “Problemen met
arbeidsmigranten ontstaan vaak
pas als ze niet op een goede manier
gehuisvest zijn. En dat kan beter op
grote schaal. Je kunt geen beheerder
neerzetten voor een terrein met tien
bewoners.”
Wethouder Jan Loonen noemt het
plan van Otto een ‘next best’ oplossing. “Je kunt nooit iedereen tevreden
houden. We moeten een afweging
maken tussen verschillende belangen.
Maar ik weet wel dat goede huisvesting voor arbeidsmigranten hier
verduveld hard nodig is. We willen
alle mensen een goed thuis kunnen
geven.”

Gebied aantrekkelijker maken

Werkzaamheden bij Boshuizerbergen
Stichting het Limburgs Landschap voert de komende maanden natuurwerkzaamheden uit in twee heideterreinen en een ven in het gebied
Boschuizerbergen in Venray. Zo wordt het gebied weer aantrekkelijker voor bepaalde diersoorten en zeldzame planten.

Stichting het Limburgs Landschap
is altijd bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk te beheren.
“Goed voor een soortenrijke natuur
en daarmee meteen ook een fraaie
en gevarieerde natuurlijke omgeving

om volop van te genieten”, stelt zij.
Ondanks alle beheerinspanningen in
het verleden staat de natuurkwaliteit nog steeds erg onder druk, aldus
Stichting het Limburgs Landschap.
“De neerslag van onder andere stik-

stof door de jarenlange hoge uitstoot
afkomstig uit de landbouw, maar
ook uit verkeer en industrie, zorgt
nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting. De problemen
die hiermee samenhangen worden

door het rijk en de provincie onderkend. Met geld afkomstig uit de
Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS) een overheidsprogramma
gericht op het terugdringen van
de effecten van stikstof in onder

andere de natuur, kan het Limburgs
Landschap in een aantal natuurgebieden extra natuurherstelmaatregelen
uitvoeren. Van eind augustus tot in
oktober wordt in twee kleine heideterreinen in de Boshuizerbergen geplagd.
De bovenlaag wordt verwijderd zodat
naast hei, zeldzamere planten als stekelbrem en jeneverbes meer kansen
krijgen om te kiemen. “Hier profiteren
vervolgens sprinkhanen en soorten
als levendbarende hagedis en roodborsttapuit weer van”, aldus Stichting
het Limburgs Landschap. Een ven ten
zuiden van de Maasheseweg is enkele
jaren geleden voor de helft opgeschoond. Nu is de andere helft van het
ven, dat in een oude Maasmeander
ligt, aan de beurt. Opgehoopt slib
wordt verwijderd en afgevoerd,
waardoor zeldzame planten als moerashertshooi, wateraardbei, snavelzegge en kleine zonnedauw nieuwe
vestigingsmogelijkheden krijgen.
Door het plagwerk en het werk
aan het ven ontstaat tijdelijk enige
overlast, maar uiteindelijk gaat
de natuur er op vooruit, aldus de
stichting. (Foto: Stichting het Limburgs
Landschap, Jan Leunissen)
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Paul Kronenberg

Niet iedereen die in Venray opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Venray spreekt in de serie Uit… Venray met oud-inwoners van de gemeente die hun dromen hebben gevolgd en
buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: ontwikkelingswerker Paul Kronenberg (50), geboren in Venray, maar inmiddels uit Trivandrum, Kerala, India.

Paul groeide op als bakkerszoon in Venray.
“De eerste zestien jaar van mijn leven woonde
en leefde ik praktisch op minder dan 1 vierkante kilometer. De kleuterschool lag tegenover ons huis en ook de Ursulaschool en het
Jerusalem lagen vlakbij. Naar de voetbalclub
gaan was als het ware al een hele reis”, lacht
hij. “Misschien is dat wel de reden dat ik
uiteindelijk zo ver van huis ben beland.” Na zijn
middelbare school volgde hij vier opleidingen:
Besturingstechniek, Commerciële Techniek en
Informatica op het mbo en Data communicatie
systemen op het hbo.

School voor blinde
kinderen
Uiteindelijk ging hij aan het werk bij
CenterParcs het Meerdal in America, waar hij
vlak voor zijn vertrek uit Nederland in 1997
nog werkte. “Ik had het jaar daarvoor, toen ik
op reis was in Tibet, Sabriye Tenberken leren
kennen. Sabriye is blind en is de ontwikkelaar
van het Tibetaanse braille”, vertelt hij. “In Tibet
zijn de kansen voor blinde kinderen miniem.
Er bestaat daar het stigma dat mensen die
blind zijn in hun vorige leven iets slechts hebben gedaan en daar in dit leven voor gestraft
worden. Daarom worden blinde kinderen daar
weggestopt. Sabriye vertelde mij over haar
plan om een school voor deze kinderen op
te zetten.” Ongeveer negen maanden na zijn
reis belde Sabriye Paul op zijn werk op om te
vertellen dat ze de week erna naar Tibet zou

vertrekken om deze droom waar te maken. “Ik
heb haar gezegd dat ik mee ging. Een dag later
heb ik ontslag genomen bij CenterParcs en een
week later zaten we samen in Tibet.”
In Tibet zag Paul veel ellende, maar leerde
hij ook veel. “We leerden dat de blinde kinderen geen eigenwaarde hadden. Ze werden niet
gerespecteerd door hun omgeving en hadden
daardoor geen zelfvertrouwen. Zonder zelfvertrouwen en eigenwaarde, konden ze weinig
bereiken.” Paul en Sabriye zetten samen vier
projecten op om daar iets aan te doen. “Een
school, ter voorbereiding op de basisschool,
een brailledrukkerij, een trainingsboerderij en
een zelfintegratieproject. Met deze projecten
moesten de kinderen uiteindelijk door kunnen
stromen naar het reguliere onderwijs.” Wat
binnen de projecten centraal stond, was dat de
kinderen groot mochten dromen. “Een blind
jongetje uit een van de projecten had als grote
droom om taxichauffeur te worden. We hebben
dat aangemoedigd in plaats van hem te zeggen dat dat niet mogelijk was. Twee jaar later
vroegen we hem weer naar zijn droom en toen
vertelde hij dat hij inmiddels wel ingezien had
dat hij geen chauffeur kon worden, maar dat hij
wel een eigen taxifirma op zou kunnen zetten.
Dat is toch prachtig?”

schappij, vaak beter dan hun klasgenootjes die
wel konden zien. “We concludeerden dat dat
is omdat er bij hen geen verwachtingen zijn.
In Tibet, en in meer landen in deze regio, liggen
de verwachtingen voor kinderen heel hoog.
Dat brengt veel druk met zich mee. Kerala in
Zuid-India heeft één van de hoogste zelfmoordpercentages in India. Enkele jaren geleden
heeft een meisje in de buurt zich opgehangen
omdat ze tweede was van de klas. Tweede,
dus niet eerste, niet de beste.” Dit was één van
de dingen die Paul nogmaals deed realiseren
hoe veel ellende er is in de wereld. “We zijn
gaan nadenken over hoe we wereldwijd nog
meer impact kunnen hebben.” De conclusie
was dat daarvoor in Tibet, een moeilijk gebied,
onvoldoende kansen lagen en Paul en Sabriye
verhuisden naar India. “Vorig jaar werd het
contract met onze lokale regeringspartner in
Tibet niet meer verlengd. Dat betekende dat
we onze school en boerderij aan de lokale partner moesten afstaan. De projecten bleven in
eerste instantie bestaan, maar een paar weken
geleden hebben we te horen gekregen dat
de school gesloten is. Gelukkig gaat de training in de boerderij nog wel door. Ontzettend
triest, maar hadden het wel een keer verwacht.
We waren inmiddels de laatste buitenlandse
NGO die in Tibet nog actief was.”
Inmiddels is India al zo’n negen jaar de
thuisbasis van Paul. Vanuit daar hebben hij en
Sabriye het internationale opleidingsinstituut
‘Kanthari’ opgezet. “Kanthari biedt mensen uit
de hele wereld een praktische opleiding, zodat

ze in hun eigen land zelf sociale projecten op
kunnen zetten. In de afgelopen negen jaar
hebben we 183 mensen uit 41 landen opgeleid. Daaruit zijn inmiddels al meer dan 130
organisaties ontstaan die het leven van duizenden mensen positief veranderen en hebben veranderd. De organisaties variëren van
een weeshuis voor kinderen van ouders die zijn
overleden aan HIV/aids en scholen voor blinden
tot organisaties voor empowerment van vrouwen die slachtoffers zijn van huiselijk geweld
en een organisatie die ex-kindsoldaten nieuwe
kansen geeft en opleidt in eerlijke beroepen.”

Niet wegkijken
Voorlopig blijft Paul in India om nog meer
te bereiken met Kanthari. “Ik kijk met een
goed gevoel terug op mijn tijd in Venray”,
zegt Paul. “Maar ik geloof niet dat ik er nu nog
weer zou kunnen aarden. Ik kom ontzettend
graag terug voor een bezoekje en houd van
mijn moedertaal, het Venrays dialect, maar
in Venray wonen, dat gaat me waarschijnlijk
niet meer lukken.” Hij is gehecht geraakt aan
zijn werk, aan het teweegbrengen van grote
veranderingen voor mensen die het moeilijk
hebben. “In Venray is het onmogelijk om zulke
ingrijpende veranderingen te veroorzaken.
Wat ik hier kan doen, niet wegkijken voor de
problemen, maar deel zijn van oplossingen, dat
is wat ik wil doen. Dat is mijn droom.”
Meer informatie over het werk dat Paul
samen met Sabriye doet is te vinden op
www.kanthari.org

Wereldwijd meer impact
Na tien jaar werd er door een Chinese
auteur een boek geschreven over de projecten
van Paul en Sabriye. Wat bleek? De blinde kinderen deden het ontzettend goed in de maat-

Te veel afval gedumpt

Luiercontainer Hubenhof gaat weg
De luiercontainer bij Hubenhof in Venray wordt op korte termijn verwijderd. Er werd te veel afval in de container gedumpt dat daar niet
thuishoorde en ook naast de container kwam steeds meer afval te liggen.

industriestraat 25 horst
077-2083133

De afgelopen tijd is de overlast
door bijgeplaatst afval bij de
luiercontainer en de nabijgelegen
papiercontainer flink toegenomen,
aldus een woordvoerder van de
gemeente. Bewoners dumpten
afval in de containers dat daar niet

thuishoorde of lieten afval naast
de containers liggen. “Door deze
toenemende vervuiling kan de
afvalinzamelaar deze afvalstroom niet
meer op de juiste manier verwerken
en recyclen”, aldus de woordvoerder.
De luiercontainer stond oorspron-

kelijk bij Hubenhof, omdat daar een
kinderdagverblijf gevestigd was.
Toen het kinderdagverblijf wegging,
bleef de luiercontainer staan, omdat
hier onder andere door de bewoners
van de flat toch nog veel gebruik van
gemaakt werd. In verband met brandgevaar moest de container wel op iets
grotere afstand van de flat komen te
staan, nabij de afgesloten papiercontainer.

Eenzelfde probleem speelde
ook bij de luiercontainer aan de
Bachstraat in Venray, stelt de
gemeente. Ook hier werd een
kinderdagverblijf gesloten, maar
bleef de container staan. “Vrijwel
alle andere luiercontainers staan
wel bij kinderdagverblijven. Op deze
plekken is beter toezicht en hier
doen deze problemen zich niet of
nauwelijks voor.”
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Centrumondersteuner biedt eerste hulp
voor verwarde mensen
Bijvoorbeeld als een klant verward gedrag laat zien in hun winkel
en zijzelf er niet in slagen om de klant
aan te spreken of hulp te bieden. Hij
is gastheer, aanspreekpunt en eerste
hulp voor alle bezoekers, ondernemers
en personeel. De centrumondersteuner krijgt hulp van een ervaringsdeskundige. Richard Niessen is zo iemand
die zijn eigen ervaring nu inzet in
dienst van MET ggz. “Het gaat allemaal om begrip voor elkaars situatie
en gedrag. Mensen gedragen zich
niet zomaar verward. Er is altijd een
oorzaak. Als we mensen niet op hun
gedrag beoordelen, maar iedereen als
mens zien, hebben we al veel gewonnen”, zegt hij. Hij benadrukt dat een
menselijke benadering van verwarde
personen heel belangrijk is.
Onderdeel van de proef is ook
een training Mental Health First Aid,
die ondernemers en anderen helpt
om op de juiste manier op te tre-

Centrumondersteuner Dave Ewals
en ervaringsdeskundige Richard Niessen (Foto: Paul Poels)

Commissie opgericht voor
Venray viert 75 jaar vrijheid
In Venray wordt in 2019 en 2020, net als in de rest van Nederland, gevierd dat we 75 jaar geleden bevrijd
zijn van de Duitse bezetting, het einde van de Tweede Wereldoorlog. De gemeente wil uitgebreid stilstaan bij
de viering hiervan en heeft daarom een commissie ingesteld die zich hiermee gaat bezighouden.
De commissie gaat alle grote en
kleine plannen in kaart brengen en
vormt het centrale aanspreekpunt
voor iedereen die zich voor dit project wil inzetten. De commissie adviseert het college als het gaat om het
stimuleren en verbinden van mensen en ideeën. Daar waar plannen
elkaar soms in tijd of inhoud overlappen, gaat de commissie verbindingen leggen. Ook zorgt de commissie
voor een lijntje met het provinciale burgercomité onder leiding van
oud-burgemeester Herman Kaiser.
Burgemeester Hans Gilissen is als

portefeuillehouder extra betrokken bij
het vieren van 75 jaar vrijheid.

missie wil de gemeente ervoor zorgen dat heel Venray het feest mee
kan vieren en dat de festiviteiten
daarnaast een grote aantrekkingskracht hebben op bezoekers van de
De herdenking en viering van
gemeente.
75 jaar bevrijding en vrijheid leeft al
De commissie ‘Venray viert
volop in Venray, stelt de gemeente.
“Vrijheid kent vele gezichten. Dat blijkt 75 jaar vrijheid’ bestaat nu uit vijf
vrijwilligers: Gerda van Stelten,
ook wel uit de diversiteit in ideeën
Sjoerd Ewals, Wim Peeters, Ernest
en initiatieven die Venrayse mensen
Raedts en André Poels. De commissie
en organisaties al naar voren hebben
gebracht. Het idee voor een commissie krijgt steun van ambtelijk secretaris
Mirjam Smit. Ideeën, suggesties en
die al die initiatieven in goede banen
vragen kunnen gericht worden aan
leidt, ontstond bij de initiatiefnemers,
maar ook bij het college.” Met de com- mirjam.smit@venray.nl

den als ze het gedrag van mensen
niet begrijpen. Burgemeester Hans
Gilissen heeft de training al gevolgd.
“Ik ben ongelofelijk blij dat ik de cursus gevolgd heb”, vertelt hij. “Ik heb
echt geleerd dat het noodzakelijk is
om vanuit het perspectief van de persoon het verwarde gedrag te proberen begrijpen. Iemand zich veilig en
op z’n gemak laten voelen, kan al veel
helpen.”

Proef duurt één jaar
Het Venrayse beveiligingsbedrijf
Secutor Security zorgt voor de
uitvoering van het experiment.
De centrumondersteuner van Secutor
is 24 uur per week verdeeld over
de openingstijden van de winkels
in het centrum aanwezig. De proef
gaat in op 1 september en duurt een
jaar. Daarna hoopt de gemeente de
centrumondersteuner vast in te gaan
zetten.

GGD Limburg-Noord

Groentehapjes
pakketten één jaar
De Groentehapjes-pakketten van GGD Limburg-Noord bestaan 1 jaar.
Dit werd gevierd op woensdag 29 augustus samen met wethouder Anne
Thielen die ’s ochtends een feestelijke (groente)taart heeft aangesneden
bij het consultatiebureau in Venray.

Diverse ideeën

Dorpsraad Leunen wil starters
woningen in nieuwbouwplan
Dorpsraad Leunen organiseerde maandag 27 augustus de eerste klankbordgroepbijeenkomst over het
nieuwbouwproject in Leunen Zuid. Onder andere de onduidelijkheden over de verkeersveiligheid en de wens
van de dorpsraad om ook starterswoningen in het plan op te nemen kwamen deze avond aan bod.
“We hebben in een open en positieve setting kunnen praten over
de plannen”, laat Sander Hellegers
weten, van de werkgroep wonen
van dorpsraad Leunen. Leden van die
werkgroep, zes dorpsbewoners en
initiatiefnemer bouwbedrijf Jansen
de Jong en Wonen Limburg bespraken de plannen voor het nieuwbouwproject Leunen Zuid. Janssen de
Jong wil aan de zuidkant van Leunen
nieuwe woningen bouwen. In het
plan zijn onder andere levensloopbestendige woningen, huurwoningen,
rijtjeswoningen, twee-onder-éénkapwoningen en vrijstaande woningen opgenomen. De dorpsraad
richtte de klankbordgroep op om

inwoners en belanghebbenden te
betrekken bij de ontwikkeling van het
nieuwe buurtschap in Leunen Zuid.
Hellegers: “Er kwamen goede gesprekken op gang. Voor veel mensen zijn
er onduidelijkheden weggenomen.”
Zo was de verkeersveiligheid van het
plan voor sommige dorpsbewoners
nog niet duidelijk. Hellegers: “De verkeerstechnische situatie is nog niet
goed uitgewerkt. Daar hebben we
aandacht voor gevraagd. Die wordt
in de komende klankbordsessie verder verduidelijkt.” Dorpsraad Leunen
maakt zich daarnaast hard voor starterswoningen in het plan. “Die zijn
daar nu nog niet in opgenomen”,
vertelt Hellegers. “Maar als dorpsraad

vinden we dat wel heel belangrijk.
Tijdens de eerste presentatie van de
plannen zijn veel jongeren teleurgesteld naar huis gegaan, omdat ze
gehoopt hadden op een starterswoning. Daar is in Leunen, net als
in de rest van Venray, een tekort
aan.” Janssen de Jong heeft toegezegd de optie van starterswoningen
te bespreken met gemeente Venray.
Daar komt over twee weken meer
duidelijkheid over. Hellegers:
“We zijn heel tevreden over de eerste bijeenkomst. Maar we blijven ons
natuurlijk wel kritisch opstellen. Als
de initiatiefnemers ons onvoldoende
tegemoet komen in onze behoeftes,
zullen we zeker doorpakken.”

Een jaar geleden is GGD LimburgNoord in samenwerking met de
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)gemeenten Blerick en Venray gestart
met het uitdelen van (groente)
activatiepakketten voor ouders
en verzorgers van baby’s van 4
maanden tot 1 jaar oud. Ouders die
in dit jaar een afspraak hadden op
het consultatiebureau in Blerick en
Venray kregen een ‘groentehapjes in
10 stapjes’-pakket mee.
Margit Gertsen, jeugdarts GGD
Limburg-Noord vertelt: “GGD LimburgNoord zet zich al jaren in voor een
gezond eetpatroon van baby’s.

Dit Groentehapjespakket helpt ouders
op een leuke en praktische manier om
hun baby groente te leren eten en dit
ook vol te houden. Smaak ontwikkelt
zich in het eerste levensjaar, het
is daarom belangrijk om groenten
meerdere keren uit te proberen.”
“Veel ouders vragen zich
regelmatig af hoe ze het eten van
groenten makkelijker en leuker
kunnen maken. Juist het stimuleren
van voldoende groente eten kan
een grote uitdaging zijn voor ouders.
De groentehapjespakketten helpt ze
met dit probleem”, aldus wethouder
Anne Thielen.
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familie

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.
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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.

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

Te koop snijbonen.
Heerlijke snijbonen te koop. Familie
Thielen Stationsweg 112a Oostrum

Jos Computerhulp Computerproblemen, computerles of nieuwe
website. Vraag hulp! 06 10 71 00 70
of www.joscomputerhulp.nl

T.k. gevraagd landbouwmachines,
gebruikte land- en tuinbouwmachines
o.a. ploegen-frees-spitmachine-kopegschudder-hark-maaier-weiblotermesttank-kieper-tractor enz.
V. Dijk Bakel 06 19 07 69 59.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Te koop appartement in Oostrum
gelegen aan de Mgr. Hanssenstraat
op de 2de verdieping. Appartement
van 70 m bestaande uit: woonkamer/
keuken, 2 slaapkamers, badkamer,
berging voor cv/witgoed, balkon,
parkeerplaats en lift. 06 20 92 06 85.

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

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

HALLO in Frankrijk
Marian en Piet Flinsenberg uit Vredepeel zijn op vakantie geweest in het zuiden van Frankrijk.
Aan de voet van de Pyreneeën, in het pittoreske plaatsje Homps, kwamen ze tijdens een wandeling
met de hond een oldtimer tegen. Daar namen ze even de tijd om HALLO Venray door te nemen.

Oirlose boerderij

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

Geen gemeentelijk
monument meer
De oude boerderij op Zandhoek 12 in Oirlo is op verzoek van de eigenaren van de gemeentelijke monumentenlijst gehaald. De boerderij bevindt zich in een dusdanig vervallen staat, dat ze niet meer te renoveren is, stelt
gemeente Venray.

www.hallo-venray.nl

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

Het verzoek tot intrekken van de
status van gemeentelijk monument,
kwam van een familie die de sterk
vervallen boerderij wil herbouwen.
Zo’n herontwikkeling van de locatie is
echter alleen door het intrekken van
de status van gemeentelijk monument
mogelijk. Een adviesbureau heeft
de locatie in 2014 al bezocht en
constateerde toen al dat vrijwel
het gehele pand, op delen van de

buitenmuren na, verloren is gegaan
door regen en wind. Het pand
herstellen met reguliere financiële
middelen was volgens het bureau een
onrealistische gedachte en het bureau
adviseerde dan ook om het pand van
de gemeentelijke monumentenlijst
te verwijderen. Wel raadde het ook
aan om het ontwerp van de boerderij
goed vast te laten leggen, zodat die
historische informatie niet verloren

gaat. Inmiddels is de staat van het
gebouw nog verder verslechterd
door de inwerking van vocht en
vorst. Gemeente Venray gaat daarom
akkoord met het intrekken van de
status van gemeentelijk monument.
Ze geeft aan dat dit op termijn
een bijdrage kan leveren aan de
ruimtelijke kwaliteit van Zandhoek, nu
er een plan ligt voor herontwikkeling
van de locatie.
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De Hoebert

Dwangsom illegale
bewoning Venray terecht
Gemeente Venray mag een dwangsom opleggen bij illegale bewoning van het pand De Hoebert aan de
Westsingel in Venray. Ook mag zij optreden tegen de illegale kantoren in het pand. De eigenaar van het pand
maakte bezwaar tegen deze beslissing, maar kreeg woensdag 22 augustus geen gelijk van de rechtbank in
Roermond.

In De Hoebert, een voormalig
schoolgebouw, zijn een fitnessschool,
een schoonheidsspecialiste en
kantoren gevestigd. Ook wordt
de kapel van het pand bewoond.
Dit is allemaal in strijd met het
bestemmingsplan dat voor het pand
geldt. Op verzoek van omwonenden
besloot gemeente Venray op te gaan
treden tegen het illegaal gebruik
van het pand. Zij heeft de eigenaar
van het pand opgedragen te stoppen
hiermee. Doet hij dat niet, dan moet
hij een dwangsom van betalen. Die
som is 10.000 euro voor de kantoren

en 3.000 euro voor de bewoning,
schoonheidssalon en sportschool.
Die eigenaar en één van de
huurders van de kantoorpanden
maakten bezwaar tegen het besluit
van de gemeente. Zij stellen dat er
zicht is op legalisatie van het illegale
gebruik van het pand. De gemeente
zou volgens de eigenaar van het
pand positief hebben gereageerd op
een informeel ingediend plan om in
het pand huisvesting van tijdelijke
werknemers, kantoorfuncties en
de vestiging van een sportschool
mogelijk te maken.

De rechter oordeelde echter dat de
gemeente wel op mag treden tegen
de illegale bewoning van het pand
en het gebruik van de kantoren. De
gemeente heeft aangegeven niet te
willen meewerken aan de vestiging
van kantoren in het pand en ook
niet aan permanente bewoning.
Omdat de gemeente mogelijk wel
wil meewerken aan de vestiging
van de schoonheidsspecialiste
en fitnessschool, heeft zij de
begunstigingstermijn voor deze
onderdelen verlengd tot twee weken
na de beslissing op het bezwaar.

Speeltuin Leunen
In het artikel ‘Speeltuin Leunen hangplek voor buitendorpse jeugd’ in de HALLO Venray van
donderdag 23 augustus is per abuis de verkeerde foto gebruikt. Daarop was een speeltuin aan de
Van Berlostraat te zien, maar in het artikel gaat het over speeltuin ‘t Bersje. Bovenstaande foto is de
juiste speeltuin.
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aan
Thijs Steinmann

Het is weer
begonnen!
De vakantie is afgelopen
en alle kinderen moeten weer
naar school! We zitten nu
alweer bijna twee weken op
school, maar af en toe verlang
ik stiekem toch nog wel even
terug naar de vakantie met
het heerlijke tropische weer!

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Thijs Steinmann
15 jaar
Venray
Metameer Boxmeer

Waar ben je het meest trots op?
Ik ben het meest trots op dat ik na
drie jaar tweetalig onderwijs mijn
Cambridge-diploma heb behaald met
een mooi cijfer, namelijk een 5.3 van
de 6!
Waarom vind je speechen voor
publiek zo leuk?
Ik vind het ontzettend leuk om in
het Engels te vertellen over iets wat
ik leuk vind en ik denk dat ik dat
het beste kan doen met speechen.
Dit is ook de reden waarom ik mee
heb gedaan aan de Junior Speaking
Contest, en hierdoor ben ik uiteindelijk in de Nederlandse finale terechtgekomen. Daar heb ik de derde prijs
behaald met een speech over het
Romeinse Rijk.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?

Ik denk dat anderen zich het meest
verbazen over dat ik redelijk goed
gitaar kan spelen, maar dat nog niet
aan iedereen laat horen.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een tijdmachine, want ik vind geschiedenis geweldig dus het zou voor mij
leuk zijn als ik door de tijd kon reizen.
Natuurlijk zou ik ook graag naar de
Romeinse tijd gaan, want daar ging
mijn speech over. Verder vind ik de
negentiende en vroege twintigste
eeuw ook zeer interessant.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Ik denk niet echt een belangrijk
iemand, maar gewoon een willekeurig
persoon in bijvoorbeeld Star Wars of
the Lord of the Rings. Ik heb de werelden waar deze verhalen zich in spelen altijd al interessant gevonden, dus
het zou mij geweldig lijken om deze
werelden te ontdekken.
Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb geen voorbeeld. Ik ben gewoon
mezelf.

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Ik zou dan het advies aan mezelf meegeven, dat er zelfs voor de moeilijkste
situaties altijd een oplossing is.
Waarvan word jij enthousiast?
Eigenlijk word ik enthousiast van
een heleboel dingen. Ik kan heel erg
enthousiast worden van een nieuw
boek, maar ook van een serie of van
een film.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Een wereldreis maken. Ik vind reizen
echt geweldig, hoewel ik nog niet in
heel veel landen ben geweest. Ik ben
ook altijd geïnteresseerd geweest in
het Midden-Oosten en Azië en zou
daar het liefste heen willen gaan.
Hoe verras jij iemand het liefst?
Ik zou het niet weten hoe ik een ander
het liefste zou verrassen, dat is afhankelijk van de persoon.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik heel veel met
Lego. Ook wilde ik altijd alles tot in
de details weten, of het nu ging over

dinosaurussen of over Pokémon.
Ben je bijgelovig, en waarom?
Ik ben wel een klein beetje bijgelovig, maar ik doe er verder niet zo heel
veel mee.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn minst leuke vak op school is
tekenen. Dat vind ik absoluut niet
leuk. Ik had er tot mijn verbazing
toch wel een 7 voor op mijn rapport.
Mijn leukste vak is geschiedenis,
daarom heb ik mijn speech ook
gedaan over het Romeinse Rijk.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
De laatste vakantie in Tsjechië was
heel erg leuk. Die zou ik graag nog
een keer willen doen.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik zou dan geboren willen zijn in
Japan. Japan heeft een compleet
andere cultuur dan de Westerse
wereld. Ik zou wel eens willen beleven
hoe de mensen daar leven.

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl

Inmiddels alweer acht
weken geleden leverde ik mijn
laatste proefwerk van de
proefwerkweek in en hadden
we zomervakantie! De zes
weken vakantie zijn voorbij
gevlogen. In de vakantie heb ik
vooral heel veel leuke dingen
gedaan, ik ben op tenniskamp
geweest en ben op vakantie
geweest naar Italië! Naast leuke
dingen te hebben gedaan, heb
ik ook nog hard op het land
gewerkt. Na zes weken bijna
alleen maar leuke dingen doen,
moesten we weer naar school.
Ik had best veel zin om weer
naar school te gaan, om mijn
vriendinnen en mijn
klasgenoten weer te zien.
Ook heb ik in de eerste week
mijn nieuwe klas en heel veel
nieuwe kinderen en leraren
leren kennen.
Inmiddels is het vaste ritme
weer begonnen, mijn
tennistraining is weer begonnen
als voorbereiding voor de
competitie. Ook alle andere
sportclubs zijn weer begonnen
met trainen! ‘s Morgens gaat de
wekker weer af om 07.15 uur en
moeten weer op normale tijden
opstaan om naar school te gaan.
Het nieuwe vaste ritme is
nog even wennen maar niet
voor lang, want over zeven
weken hebben we weer
herfstvakantie.
Anne
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 34

Poepborden hebben effect gehad
Vorige week werd de stelling ‘Poepborden hebben effect gehad’ voorgelegd aan de lezers van HALLO Venray. 85 procent van de stemmers is het niet
eens met deze stelling.
Op 24 locaties door de gemeente Venray hebben wisselend borden
gestaan met de afbeelding van een drol. De reden hiervoor was de hondenpoepoverlast die de bewoners van de gemeente op dit moment ervaren.
Op deze manier hopen ze dat er meer gesprekken worden gevoerd over het
onderwerp en dat hondenbezitters de poep van hun hond opruimen en anderen hierop aanspreken.

Het merendeel van de stemmers (85 procent) ziet geen heil in deze
borden. De borden zijn misschien te groot en te realistisch en daarom niet
prettig om naar te kijken. Het is op sommige plekken het eerste wat je ziet
als je het dorp inrijdt. Dat kan gezien worden als horizonvervuiling.
Anderen vinden de borden een goed idee. In Venray dacht 15 procent
van de stemmers dat de borden effect hebben gehad. De borden zorgen
voor gesprekken over de overlast waardoor de hondenpoep eerder
wordt opgeruimd. Dit zorgt voor een nettere en frissere omgeving om in
te wonen.

Ouders mogen zelf kiezen of ze hun
kind inenten eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
In Nederland worden kinderen op verschillende leeftijden voor een aantal
ziekten ingeënt, zoals kinkhoest, polio, de bof, mazelen en rodehond. De keuze
tussen wel of niet inenten was afgelopen week veel in het nieuws. Een groeiend aantal ouders besluit op basis van niet-wetenschappelijke argumenten hun
kind niet in te enten. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff denkt zelfs aan een
vaccinatieplicht.
In een column haalde de fractievoorzitter uit naar de groeiende groep
‘anti-vaxxers’, die ervoor kiezen hun kinderen niet in te enten tegen bijvoorbeeld mazelen. Argumenten zijn onder andere dat inenten de kans dat een kind
autistisch wordt vergroot, wat wetenschappelijk nooit is bewezen. Ook vindt
Dijkhoff dat onderzocht moet worden of niet-ingeënte kinderen geweigerd
mogen worden op de kinderopvang of naschoolse opvang.

Om iedereen te beschermen moet 95 procent van de bevolking zijn ingeënt
zodat de virussen zich niet kunnen verspreiden, op dit moment is 90,1 procent
van de kinderen ingeënt. De voordelen van het verplicht maken van inenten
is dat het percentage ingeënte kinderen weer boven de 95 procent zal komen.
Kinderen worden dan minder snel ziek en zo worden kinderen die wél ingeënt
zijn niet de dupe van de kinderen die dat niet zijn, doordat ze bijvoorbeeld op
dezelfde crèche zitten.
Het nadeel is dat mensen minder vrijheid krijgen. De bevolking zou zelf
de keuze moeten hebben of ze hun kind inenten of niet. Velen geven als argument dat de inentingen kinderen blootstellen aan gifstoffen en dat ze zelf geen
natuurlijke immuniteit meer op kunnen bouwen.
Ouders mogen zelf kiezen of ze hun kind inenten of niet. Wat vindt u?

HALLO zoekt columnist
HALLO Venray is op zoek naar een nieuwe columnist. Kom je uit gemeente Venray, houd je van schrijven en wil je om de paar weken je eigen
column in ons nieuwsblad? Stuur dan een mailtje met een voorbeeldcolumn en je contactgegevens naar redactie@hallo-venray.nl en wie weet word
jij onze nieuwe columnist en leest heel Venray binnenkort over wat jou allemaal bezighoudt!
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Insturen kanugustus
vrijdag 31 a
HALLO Venray wil graag wat
meer van de wereld zien. We zijn
daarom op zoek naar de leukste,
creatiefste en origineelste foto
van HALLO Venray op vakantie.
Dus, ga jij deze zomer lekker weg?
Maak dan een leuke foto samen met de
HALLO en misschien win je wel een van
onderstaande prijzen. Alle foto’s worden
daarnaast gepubliceerd in HALLO Venray.
Stuur je foto (van minimaal 500 kb) naar
redactie@hallo-venray.nl vóór vrijdag

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

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

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Ouders moeten vaak
moeilijke beslissingen nemen.
De verantwoordelijkheid voor
hun kroost ligt zwaar op hun
schouders. Kunnen onze
vaders en moeders deze last
eigenlijk wel dragen?

Er is geen nieuw onderzoek
nodig om vast te stellen dat het
gebruik van alcohol op jeugdige
leeftijd slecht is voor de
ontwikkeling van jongeren.
De kennis die we hebben
opgedaan over het effect heeft
zelfs al geresulteerd tot strenge
wetgeving. Toch keurt meer dan
de helft van de ouders het goed
dat kinderen onder de achttien
jaar thuis een biertje drinken.
Ondanks dat bekend is dat dit
thuis drinken een grotere kans
oplevert tot een latere
alcoholverslaving. Ik vind het
bijzonder dat ouders massaal de
onderzoeken en de bevindingen
links laten liggen, vaak met
vreemde argumenten.
Momenteel lopen we tegen
een nieuwe trend aan waarbij
vaders en moeders het beter
denken te weten dan
wetenschappers. Het aantal
ouders dat hun kinderen laat
inenten neemt flink af.
Vaak onder de noemer
zelfbeschikking wordt gekozen
om een groot risico te nemen,
niet alleen voor hun eigen kind,
maar zeker ook voor de
kinderen om hen heen.
“Maar inenting heeft zoveel
bijwerkingen.” Ja, als je zoekt
op Google, kom je veel blogs en
andere schrijfsels tegen van
zelfverklaarde wetenschappers
die een enkel geval van
mogelijke bijwerking van een
inenting doortrekken naar grote
getallen. Dan lijkt het al snel of
vaccinatie gevaarlijker is dan de
ziektes die men probeert te
voorkomen. Het tegendeel is
echter waar.
Voor de ouders die niet laten
vaccineren heb ik een voorstel.
Geef uw kind de autosleutels
mee en laat hem de snelweg
oprijden. Onverantwoord? Wel
nee joh!
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Nieuw softwaresysteem

Bezorging HALLO naar een hoger niveau
Verspreidingsbureau Garçon uit Horst, verspreider van het weekblad HALLO, heeft recent een nieuw softwaresysteem geïmplementeerd, waarmee het bedrijf haar bezorgservice naar een hoger niveau tilt. Het systeem
werkt zeer doeltreffend en boekt op verschillende vlakken vooruitgang.

Met de implementatie van
het nieuwe softwaresysteem zijn
bestaande bezorgroutes efficiënter
ingedeeld. Daarnaast worden bezorgklachten overzichtelijk gemanaged en
ook voor adverteerders zijn er voordelen verbonden aan de implementatie van het nieuwe systeem. Zo wordt
bijvoorbeeld het verspreiden van drukwerk (folders en flyers) per postcode
nóg gemakkelijker.
“De ervaringen van lezers, onze
bezorgers en adverteerders staan
centraal in onze werkwijze. Met het
nieuwe systeem verbeteren wij

onze dienstverlening en gaan we
nóg efficiënter te werk. Kortom: we
streven voortdurend naar een zo goed
mogelijke dienstverlening voor lezers,
bezorgers en adverteerders,” aldus
Hans Minten en Mike van Kempen.
Om het nieuwe systeem optimaal te laten functioneren, is het van
belang dat eventuele bezorgklachten
gemeld worden.
Mocht u bijvoorbeeld geen HALLO
ontvangen, geef dit dan door via de
website www.garcon.nl
Op deze website kunnen specifieke
klachten digitaal worden ingevuld.

weekend
verslaggever

Oh, zit dat zo!

(student)

m/v

HALLO Venray is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Venray en dat wordt uitgegeven door
Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per direct
op zoek naar een weekendverslaggever (student) m/v.

Opzettelijk achter
houden van geld
Door: Marion van den Aker-Grofffen, advocaat en vFAS-scheidingsmediator
Het gerechtshof in Den Bosch heeft onlangs moeten oordelen in het
volgende geschil tussen twee ex-echtgenoten, die in gemeenschap van
goederen waren gehuwd.
De vrouw had in de periode
vóór het indienen van het verzoek
tot echtscheiding steeds geld
overgemaakt van de gezamenlijke
spaarrekening naar de en/of
rekening. Hiervan had de vrouw
in één jaar tijd totaal ruim 36.000
euro in contanten opgenomen.
De man stelde dat de vrouw
het geld opzettelijk had verborgen
in de door haar in dezelfde periode
gehuurde bankkluis. De vrouw
verklaarde dat zij door het verdriet
van de naderende echtscheiding
geld was gaan uitgeven aan leuke
dingen en reisjes en dat het geld op
was. Bewijs van haar stellingen kon
ze evenwel niet leveren.
In de wet is bepaald dat een
deelgenoot die opzettelijk tot
de gemeenschap behorende
goederen verzwijgt, zoek maakt of

verbergt met het oogmerk de ander
te benadelen, zijn of haar aandeel in
die goederen geheel aan de andere
deelgenoot moet betalen.
Dit is een zware sanctie en
daarom worden er hoge eisen
gesteld aan de bewijslast. De man
diende te bewijzen dat het geld op
de peildatum deel uitmaakte van de
gemeenschap en dat de vrouw ook
wist dat dit zo was.
De vrouw kon geen enkele
verklaring geven voor de opname van
ruim 36.000 euro in zo’n korte tijd en
ze kon ook geen bewijs leveren van
de uitgaven die zij naar haar zeggen
hiervan had gedaan. Ook kon ze
niet uitleggen waarom zij net in die
tijd een kluis was gaan huren. Haar
uitleg dat ze hierin haar persoonlijke
sieraden wilde bewaren, werd niet
geloofd.

Het gerechtshof kwam
tot het oordeel dat de vrouw
het geld heeft opgenomen en
achtergehouden met de bedoeling
om het buiten de verdeling te
houden en zo de man te
benadelen. De vrouw moest het
totale bedrag van ruim 36.000 euro
aan de man terugbetalen. De enige
die ze dus had benadeeld was
zichzelf.

Je uitdaging
Wie ben je?
Je levert redactionele bijdragen aan n Je hebt een hbo werk- en denkniveau;
n een opleiding journalistiek of ervaring
het nieuwsblad;
n je bijt je vast in een onderwerp
als bureauredacteur/ verslaggever is
een pre;
en weet het duidelijk en helder
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
op te schrijven;
n je draagt onderwerpen voor het
n je bent bekend met de regio;
n je werkt goed samen, bent stressnieuwsblad aan;
n je fungeert samen met andere
bestendig en communicatief vaardig;
n je taalvaardigheid is uitstekend en je
redacteuren als gezicht van
HALLO Venray naar de lezer toe;
werkt nauwkeurig. Je kunt teksten
n je bezoekt in overleg evenementen,
zowel grammaticaal, conceptueel als
redactioneel beoordelen;
personen en activiteiten in de regio,
n je bent flexibel;
waarbij je makkelijk contact legt
n je verricht je werkzaamheden in
met anderen;
n je hebt gevoel voor nieuws en
vooraf samen overeengekomen
diensten tussen zaterdag
weet wat er speelt binnen de
08.30 uur en zondag 21.00 uur,
gemeente Venray;
n je werkt nauw samen met de
eventueel ook doordeweeks en in
vakantieperiodes.
redactie van HALLO Venray.
n

Wij bieden
Een contract op basis van 0-uren;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring.
n

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons
nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv, een motivatiebrief en
enkele voorbeeldartikelen voor maandag 10 september via e-mail:
vacature@kempen-media.nl o.v.v. weekendverslaggever. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de redactie via 0478 74 55 01.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl

T 0478 - 74 55 01 • www.hallo-venray.nl
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Voor Jos Euwes, zwaar astmapatiënt, gloort er nieuwe hoop

‘Alsof ineens alle pollen
uit de lucht verdwenen zijn’

Jos Euwes (53) uit Oostrum heeft een ernstige vorm van astma waarbij voortdurend ontstekingen in het ademhalingssysteem ontstaan. Zijn bewegingsvrijheid wordt er sterk door beperkt, hij sleept altijd een koffer met medicijnen mee. Sinds twee maanden gloort er
hoop voor Jos: maandelijks krijgt hij in VieCuri het nieuwe medicijn Mepolizumab onderhuids geïnjecteerd. Het middel lijkt goed aan te
slaan en heeft geen bijwerkingen. Het leven ziet er ineens een stuk leuker uit!
Toen hij in 1994 in Noord-Limburg kwam
wonen, werd Jos patiënt bij dokter Harry
Pouwels, longspecialist van VieCuri. Jos: ‘Ik was
daarvoor al onder behandeling bij een allergoloog in ziekenhuis de Klokkenberg in Breda.
Dokter Pouwels heeft die behandelingen voortgezet. Uit de onderzoeken bleek dat ik voor
veel dingen allergisch ben: gras- en boompollen, maar ook graanproducten, maïs, aardappelzetmeel en soja.’

Bij Jos begon het in de puberteit: ‘Ik liep
altijd te niezen en was erg kortademig. Op mijn
zestiende kreeg ik na een zwaar verkeersongeluk meerdere bloedtransfusies, destijds nog
gewoon bloed in plaats van bloedplasma zoals
nu. Daarna werd het veel erger.’
Jos heeft jarenlang als vrachtwagenchauffeur gewerkt, vooral internationaal. Dit ging
steeds moeilijker: ‘Ik was voor heel veel eten

allergisch, bij mij sloeg het ook op de darmen.
Ik reed echt van Raststätte naar Raststätte en
moest dan snel het toilet opzoeken. Door de
combinatie van luchtwegklachten en darmklachten werd het steeds lastiger om te blijven
rijden. Uiteindelijk ben ik in overleg met het
UWV gestopt met werken. Zo nu en dan doe ik
wat vrijwilligerswerk. En ik heb het fotograferen met heel veel plezier opgepakt.’

Kwaliteit van leven
‘Als ik ergens heenga, heb ik altijd een koffer bij me met medicatie: o.a. luchtverwijders,
ontstekingsremmers, een vernevelaar (pufjes
verdraag ik niet goed) en medicatie voor de
darmen. Ik heb ook een Epi-pen, waarmee ik
mezelf bij een ernstige aanval kan aanprikken
en die tijdelijk verlichting biedt in afwachting
van een ambulance. De afgelopen jaren waren
zwaar. Ik lag vaak de hele dag op de bank en
kon nauwelijks iets doen.’ Met de introductie
van het nieuwe middel Mepolizumab, ziet het
leven er ineens veel positiever uit.
Jos: ‘Ik gebruik dit nu twee maanden en
voel me duidelijk beter en sterker worden.
En ik heb geen last van bijwerkingen, dat is
voor mij ongekend. De ontstekingen nemen
af en verdwijnen zelfs. Na de eerste injectie
leek het wel alsof van de een op de andere
dag alle pollen uit de lucht verdwenen waren.
Ik heb altijd graag gefietst, maar de laatste
jaren ging dat echt niet meer. Recent ben ik
op en neer naar Venray gefietst. Ik kon naar
de derde versnelling schakelen zonder dat ik
buiten adem raakte, dat was voor mij heel lang
geleden.
Wat de toekomst gaat brengen? Geen idee,
ik kijk er voorzichtig optimistisch naar. Ik ben
blij dat ik nu weer eens op de fiets kan stappen
en wat actiever bezig kan zijn.’

Maria Bruijsten, longfunctieassistent VieCuri

‘Mensen geruststellen bij longfunctieonderzoeken, daar doe ik het voor’
Longfunctieonderzoeken zijn niet prettig. Maria Bruijsten (63) is zich daar als longfunctieassistent zeer van bewust: ‘Wij vragen bij zo’n onderzoek een maximale inspanning van
de patiënt. Als je last hebt van je longen, is het niet fijn om voortdurend te moeten in- en
uitademen. En dat is wat patiënten doen, terwijl er van alles wordt gemeten.’ Mensen
daarin helpen en geruststellen is een belangrijk onderdeel van haar werk.
Maria: ‘Bij onze standaard onderzoeken
gebruiken wij een Body box, een soort glazen
telefooncel met intercom. Met enige regelmaat gebeurt het dat mensen daar niet in
willen. Een enkele keer blijven mensen hier
stellig in, maar heel vaak lukt het uiteindelijk
toch de patiënt in de box te laten plaatsnemen.
Rustig en alert zijn, blijven communiceren en
de patiënt het gevoel geven dat hij de controle
niet verliest, zijn daarin belangrijk. Als mensen
dan tien minuten later uit de box komen, blijkt
het meestal te zijn meegevallen. Het is fijn als
je daaraan kunt bijdragen.’
Maria werkt al sinds 1973 bij VieCuri.
Begonnen als leerling-verpleegkundige,

daarna de Intensive Care en later Recovery, is ze
sinds 1989 longfunctieassistent. Ze hoopt dit
nog een paar jaar te kunnen doen. En wat ze
vooral graag wil, is dat VieCuri in Venray actief
blijft op hetzelfde niveau als nu. ‘Bij ons duren
onderzoeken nooit erg lang.’
De Raad van Bestuur van VieCuri geeft aan
dat de toekomst voor Venray er rooskleurig uitziet: ‘Zeker is dat er nieuwbouw komt. Samen
met de gemeente zijn we op zoek naar een
geschikte plek. We willen in Venray alle poliklinieken handhaven. Daarbij horen ook de diagnostische functies: denk aan bloedonderzoek,
medische microbiologie en beelddiagnostiek als
röntgenfoto’s, MRI’s en CT-scans.’

Harry Pouwels,
longarts VieCuri

Nieuw medicijn
biedt hoop
voor patiënten
met ernstig
eosinofiel astma
Harry Pouwels werkt inmiddels 25 jaar
als longarts bij VieCuri, zowel in Venlo,
Venray als bij de Regiopoli Panningen.
Hij is specialist op het gebied van astma
en spreekt over een nieuwe generatie
biologische medicijnen, waaronder het
middel Mepolizumab: ‘Het is voor het eerst
dat we op deze wijze in staat zijn de
aanhoudende chronische ontstekingen van
de luchtwegen, waar sprake van is bij
ernstige vormen van eosinofiel astma,
terug te dringen en zelfs te voorkómen.
En dat is heel goed nieuws. We hebben het
hier overigens wel over een heel selecte
groep patiënten.’

In Nederland hebben ongeveer 500.000
mensen astma, een derde van hen is 50+.
Astma kent diverse varianten en gradaties,
waardoor de behandeling sterk persoonsgericht is. Bij meer dan de helft van alle patiënten is sprake van een allergie voor bepaalde
stoffen. Denk aan pollen, mijten en voedsel.
Medicatie en behandeling zijn hierop afgestemd.
Een zeer kleine groep patiënten lijdt aan
ernstig allergisch eosinofiel astma, type 2.
Harry Pouwels: ‘Jos Euwes is al heel lang
patiënt bij mij en behoort tot deze groep.
Het gaat om patiënten die, ondanks strikt
opgevolgde leefregels en uitgebreide medicatie veel klachten of frequente longaanvallen houden. Sinds vorig jaar is Mepolizumab
beschikbaar; een nieuw medicijn dat maandelijks via een onderhuidse injectie wordt toegediend en meestal goed wordt verdragen.
Het is een doorbraak in behandeling. Het zou
goed kunnen dat patiënten als meneer
Euwes op termijn een heel ander leven kunnen gaan leiden.’
Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Venrays talent
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Jong sporttalent: Karsten Boelens

De gemeente Venray heeft een enorm gevarieerd sportaanbod, van voetbal en korfbal tot handboogschieten en paardrijden. Ook aan talenten is er in de gemeente geen gebrek. In deze serie komen jonge
sporttalenten uit de gemeente Venray aan het woord en vertellen ze over hun sportcarrière. Deze week
darter Karsten Boelens (12) uit Venray.

ook in de finale heel goed, maar
uiteindelijk werd de spanning me te
veel, waardoor ik met 3-2 verloor.”
Behalve op individueel niveau, komt
Karsten ook uit met een team voor
zijn vereniging KDO. Met het KDO
LaCo-team werd hij in juni van dit jaar
Nederlands kampioen in de B-klasse in
de categorie aspiranten. Ook won het
team al eens de Nederlandse Jeugd
Team Kampioenschappen. Ook dat zijn
volgens Karsten hoogtepunten in zijn
carrière.

Een hekel aan
verliezen

Karsten begon met darten toen
hij een jaar of 7 was. “Er hing altijd
een dartbord bij ons in de garage,
maar dat werd eigenlijk maar heel
weinig gebruikt. Toen heb ik een
keer met pap z’n pijltjes gegooid
en zo is het eigenlijk begonnen.”
Lachend voegt hij toe: “Toen moest
ik nog een krukje hebben om de
pijlen uit het bord te trekken.”
Karsten ging steeds meer oefenen,

eerst voor de lol, maar daarna ook
steeds fanatieker. Zo ontwikkelde hij
zich in de dartsport. Niet alleen het
gooien ging steeds beter, maar ook het
rekenen. “Door het darten is rekenen
mijn beste vak op school. Als iemand
me een finish noemt, dan kan ik
meestal binnen vijf seconden opnoemen hoe je die het beste kunt gooien.”
Inmiddels speelt Karsten
regelmatig toernooien, soms meerdere

per weekend, en hoort hij bij de top
van Nederland in zijn leeftijdsklasse.
Afgelopen jaar gooide hij voor het
eerst een volledig NDB-rankingseizoen
en eindigde hij vijfde van Nederland
in de categorie onder de 15 jaar. Ook
speelde hij dit seizoen zijn eerste
finale. “Dat was heel bijzonder. Ik had
een goede dag en won van iemand
die op papier eigenlijk bij de beste
darters hoorde. Daarna deed ik het

Karsten speelt wedstrijden door
heel Nederland. “Van Leeuwarden
tot Grubbenvorst, maar het meeste
is wel ver weg, in Midden- en NoordNederland, dus dat kost best veel tijd.
Maar dat heb ik er voor over, want
darten is echt mijn passie.” Door het
darten heeft Karsten inmiddels dan
ook contacten door heel Nederland.
“Dat is heel leuk, maar in de
individuele wedstrijden moet je dat
wel uitschakelen”, vertelt hij. “Gelukkig
kan ik dat goed. Als ik een wedstrijd
speel, maakt het me niet uit tegen wie
ik speel, ik moet die wedstrijd winnen.
Ik heb een hekel aan verliezen.”
Darten speelt een belangrijke rol in
het leven van Karsten. “Ik train één à
twee uur per dag en wordt daarbij één
keer in de twee weken begeleid door
Ruud Tijssen of Tharsissia Werinussa
uit Venray. Ook train ik regelmatig bij
de vereniging, maar meestal train ik
zelf thuis. Dan gooi ik bijvoorbeeld in
op 170 en moet ik binnen drie beurten
uit zijn. Of ik speel tegen een ‘nepte-

Hickory
Kampioenschap
Geijsteren
In Geijsteren heeft op zaterdag 25
augustus het Hickory Kampioenschap 2018
plaatsgevonden. Het Hickory Kampioenschap
is een circuit van meerdere wedstrijden door
het jaar heen waar de mannelijke,
vrouwelijke en professionele golfers in
verschillende categorieën strijden. Hickory
Golf is vernoemd naar de houtsoort waar
vroeger de houten stelen van de golfclubs van
werden gemaakt. De golfclubs waarmee wordt
gespeeld zijn originele, gerestaureerde
antieke golfclubs. Ook hebben de deelnemers
geprobeerd hun kleding aan te passen aan de
periode waarin echt met de clubs werd
gespeeld. Aan het toernooi konden 25 tot
40 spelers meedoen, veelal uit Nederland en
Duitsland. Bij de netto categorie wist Loredana
Brutaru (Golfclub Geijsteren) te winnen met
68 slagen. Bij de bruto categorie kwamen
zowel Perry Somers (Australische professional
werkzaam in Duitsland) als Brian Gee (Engelse
professional werkzaam in Nederland). Op de
eerste Play-off hole wist Brian Gee te winnen
met het uitholen van een putt voor birdie.

genstander’ met een app op mijn
mobiel. Dat werkt dan met levels
en wordt dan steeds moeilijker.”
Naast zelf darten kijkt Karsten ook
graag naar darts en verzamelt hij
de flights van profdarters. “Michael
van Gerwen en Jermaine Wattimena
zijn mijn idolen.” Ook sport in het
algemeen vindt hij leuk. “Ik heb
ook gevoetbald en gevolleybald,
maar daar heb ik geen talent voor.
Uiteindelijk heb ik daarom voor het
darten gekozen, daar kan ik echt in
doorbreken, hoop ik. En het moet
te combineren blijven met school.
Volgend jaar ga ik naar de middelbare school, dus dat wordt in het
begin denk ik wel even moeilijk.
Maar ik hoop dat ik het combineren
van school en darten snel onder de
knie krijg.”

Emotie en spanning
Karstens omgeving is over het
algemeen enthousiast over zijn
passie. “De meeste mensen vinden het heel leuk, maar sommigen
vinden darten ook een beetje een
rare sport. Maar daar trek ik me
niets van aan. Ik moet het leuk vinden, zij niet.” En leuk vindt hij het
zeker. “Het mooiste aan darten vind
ik de emotie die het losmaakt als
je wint. Ook de spanning die erbij
komt kijken vind ik heel mooi.” De
komende jaren wil hij dan ook blijven darten en hoopt hij zich verder
te ontwikkelen, om uiteindelijk een
profdarter te worden. “Ik wil graag
werken aan mijn stabiliteit en mijn
ritme. Uiteindelijk hoop ik dat ik
ooit op het WK mag staan en dat ik
uit mag komen voor Nederland.”

TraploopRun
gaat
niet door
De TraploopRun in flatgebouw
de Hoge Beek in Venray gaat
wederom niet door. De organisatie
laat weten dat er te weinig
inschrijvingen zijn voor het
evenement dat op zondag
2 september gehouden zou worden.
In mei werd het evenement om
dezelfde reden al uitgesteld.
Bij de TraploopRun zouden deelnemers zo snel mogelijk de trappen van
het tien verdiepingen tellende flatbouw de Hoge Beek in Venray moeten oprennen. Er meldden zich echter
niet voldoende deelnemers aan.
“We weten niet waar het aan ligt”,
geeft de organisatie aan. “Het zal niet
komen door de aandacht die we het
gegeven hebben. Mensen hebben ook
heel positief gereageerd, maar zich
helaas niet ingeschreven. Misschien
is Venray gewoon nog niet klaar voor
een evenement als dit.” Of de organisatie nog een derde poging doet om
het evenement te organiseren, is nog
niet duidelijk.
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Dansend in Balans

‘Dans daagt het lichaam en de geest uit’
Dansen kan voor veel mensen een uitlaatklep zijn, óók voor mensen met Multiple Sclerose (MS), reuma,
Parkinson of niet aangeboren hersenletsel (NAH). “Met bewegen op muziek kunnen mensen werken aan hun
coördinatie, balans, geheugen en even een moment hebben van samenzijn”, vertellen deelneemsters Inge van
de Berg, Mieke van Lanen en danslerares Gerty Jansen. In september start zij haar dansprogramma Dansend in
Balans ook in Venray.

“Als je Parkinson, MS, NAH of
reuma hebt, is dansen niet het eerste wat bij je opkomt. Toch ligt het
meer voor de hand dan je op het
eerste gezicht zou denken”, aldus
Gerty, oprichtster van het programma
Dansend in Balans en danslerares. “Een
danser werkt hard aan balans, kracht,
coördinatie, houding en flexibiliteit.
Juist deze vaardigheden worden bij

deze ziekten het eerst aangetast. Dans
daagt niet alleen het lichaam maar ook
de geest continu uit.”
Gerty: “Iedere les beginnen we
op een stoel. We maken een dans op
muziek waarbij het visualiseren van
de passen ook een grote rol speelt. Als
je je indenkt dat je de beweging kunt
maken, lukt het vaak ook. Misschien
niet altijd zo groot als je denkt, maar

de beweging is er wel en dat is het
belangrijkste. Na een tijdje achter de
stoel, waar je nog wel houvast hebt
en aan het einde van de les proberen
we altijd nog even in het midden van
de ruimte te dansen. Het programma
is een mix van structuur en vrij dansen
waardoor mensen ook de mogelijkheid
krijgen zelf dingen uit te proberen.”
Inge van den Berg uit Sint Anthonis

neemt deel aan de lessen. “Soms zie je
bij mensen met een chronische beperking dat ze bewegen naar de ziekte,
ze hebben niet meer door dat de arm
meer heeft dan alleen een schouder.
De lessen gaan erom wat je dan wél
kan doen en waar je aan kan werken.
Ik heb zelf niet aangeboren hersenletsel. Ik was half verlamd en had afasie
waardoor ik niet meer veel kon. De
eerste keer dat ik merkte dat ik beide
voeten weer kon bewegen, was tijdens
het nummer van Pink ‘Just give me a
reason’. Daarna ben ik langzaam weer
gaan oefenen met lopen in een prikkelarme ruimte, maar ik merkte dat
als ik een liedje zong het veel beter
ging en ik meer stappen achter elkaar
kon zetten. Uiteindelijk ben ik bij Gerty
uitgekomen. Ik kan weer beter lopen
en ben veel meer ontspannen in mijn
lichaam.” Ook Mieke van Lanen uit
Rijkevoort gaat al geruime tijd naar
de lessen in Boxmeer toe. “Ik heb MS
en kan mijn ziekte niet genezen, maar
wel goed verzorgen. Daar is dansen
op muziek bij Dansend in Balans een
goed hulpmiddel voor. Het is een positief moment in de week. Met de groep
lachen we samen en huilen we samen.
Het is vervelend als je de ene week
een beweging kunt maar een tijdje
daarna erachter komt dat diezelfde
beweging niet meer lukt. Je komt je
beperkingen en grenzen tegen. Maar
je blijft steeds in beweging en het
doet me goed. Ik blijf actief en voel
ook dat het dansen me in het dagelijks
leven helpt.”

Gerty vertelt: “Tijdens de lessen
dansen we op verschillende muziek.
Van Queen naar de Bolero en
Pachalbel, het is vaak een mix van
rustig, ritme en klassieke muziek.
Deze serie lessen eindigen we op
‘We are the champions’, dat is toch ook
altijd leuk.” Ze gaat verder: “De kracht
van de groep is ook belangrijk.
Mensen merken dat ze niet de enige
zijn die iets hebben en kunnen daar
steun uit halen. We proberen hier ook
echt de tijd te nemen en de hulp te
bieden die mensen nodig hebben bij
bijvoorbeeld het opstaan. Iedereen
kan alles op zijn eigen tempo doen
en met zijn eigen ritme.” Maar ook
het sociale stuk van de lessen is zeker
van belang. “Sommigen mensen
hebben er moeite mee om met hun
chronische aandoening het huis uit
te komen. Hier kunnen ze dan samen
zijn en proberen we als groep zo
ver mogelijk komen”, vertelt Gerty.
“Mensen kunnen samen komen met
hun partner en deze kan gewoon
meedoen. Uiteindelijk is genieten het
belangrijkste en haal je eruit wat erin
zit.”
De groep vindt vanaf maandag
3 september iedere maandag in
Venray plaats van 10.30 uur tot
11.45 uur in de balletzaal van
Jerusalem. De eerste twee lessen
zijn gratis, zodat deelnemers kunnen
uitproberen of het iets voor hen is.
Voor meer informatie over de lessen
kan Gerty worden bereikt via info@
dansendinbalans.nl of 06 30 49 92 40.

SV Merselo start walking footballteam

Merselse Alde Sterren aan de wandel
De naam zegt het al: walking football is voetbal zonder te rennen. Deze relatief nieuwe sport speciaal voor
ouderen wordt vanaf september ook aangeboden door SV Merselo. Zo’n twintig Merselse Alde Sterren in de
leeftijd van 56 tot 80 jaar hebben een fanatiek team gevormd en staan nu al te popelen om hun voetbalschoenen weer aan te trekken.
Merselo is het derde dorp in
gemeente Venray dat een walking
footballteam krijgt. Ook in Oostrum en
Wanssum wordt de sport voor 55+’ers
beoefend. “Venray Beweegt heeft een
tijdje geleden alle Venrayse voetbalclubs geïnformeerd over het bestaan
van walking football en de voordelen ervan uitgelegd. SV Merselo wilde
toen wel eens kijken of het dorp er
ook warm voor liep”, aldus kartrekker
van het nieuwe team Herman Zegers.
Het initiatief kon op veel enthousiaste
reacties rekenen en Herman ging aan
de slag om een team samen te stellen.
Zo werd de MAS geboren, de Merselse
Alde Sterren.
De eerste die reageerde was de
80-jarige Wim van Dijck, de vroegere
linksbuiten van Merselo 1. “Ik fitness
één keer per week, maar ik wilde
nog meer bewegen. Walking football
volgde ik al een tijdje en ik vind het
een hele mooie sport. In Oostrum heb
ik al eens meegedaan met een demowedstrijd en dat beviel heel goed.”
Al snel was er een groep van achttien
enthousiastelingen compleet, allemaal
oud-voetballers die graag wat meer
bewegen. Herman: “Bewegen voor
ouderen is heel belangrijk, dat wordt

met walking football gestimuleerd.
Daarnaast gaat het natuurlijk ook
om de sociale contacten. Het is ook
gewoon heel gezellig.”
Deze nieuwe vorm van voetbal is
overgewaaid uit Engeland en wordt
in Nederland flink gepromoot door de
KNVB. Walking football wordt met zes
tegen zes gespeeld op een veld van
42 bij 21 meter met minigoals zonder keeper ervoor. Sliden mag niet,
lichamelijk contact al helemaal niet,
de bal moet onder heuphoogte blijven
en er is geen buitenspel. En de belangrijkste regel? “Je mag niet rennen”,
aldus Wim. “En dat is meteen ook het
moeilijkste. Als de bal een paar meter
voor je terecht komt of als die net voor
het doel rolt, dan wil je er automatisch
heen rennen. Maar dat mag dus niet.”
Doordat er niet gerend mag worden, is
de sport minder fysiek en blessuregevoelig zodat het ook geschikt is voor
55+’ers.
Hoewel er dus niet gerend mag
worden, is walking football zeker niet
saai. “Het gaat er soms hard aan toe,
er wordt wel eens een speler uit het
veld gestuurd”, weet Herman. “Hoe
ouder, hoe gekker”, lacht teamlid Piet
Luijsers. “Maar eigenlijk is dat niet de

bedoeling. Het gaat niet om winnen
of verliezen. Maar goed, mannen willen uiteindelijk toch altijd winnen.”
Wim: “Je moet heel goed je kop erbij
houden. Omdat je niet mag rennen,
moet je goed nadenken. Technisch
spelen is belangrijk.”
Om het dorp kennis te laten
maken met walking football wordt de
start van het nieuwe team op vrijdag
31 augustus gevierd met een speciale bijeenkomst. Herman: “De oudjes
hebben een feestelijk programma in
elkaar gezet om te laten zien wat we
allemaal gaan doen. Want bewegen
voor ouderen is populair. Hopelijk kunnen we zo andere dorpen ook enthousiast maken voor walking football.” De
groep spelers komt om 18.15 uur bij
elkaar bij SV Merselo, waar ze welkom
geheten worden bij de club door voorzitster Henriëtte Maas. Om 19.00 uur
gaan therapeuten van Het Knooppunt
Venray een warming up clinic geven.
Daarnaast is er een demowedstrijd
van het walking football team van
VVV. Na de 31e gaan de Merselse Alde
Sterren met zijn allen trainen. Piet:
“Eerst moeten we het spelletje goed
gaan leren. Want bijna niemand van
het team heeft het al eens gedaan.”

Wim van Dijck, Herman Zegers en Piet Luijsers
Herman gaat verder: “We hebben al
van heel veel andere walking footballteams uit de omgeving uitnodigingen gekregen voor toernooien. Maar
dat komt allemaal later. Eerst moeten
we met z’n allen de sport onder de

knie krijgen. Daarna kijken we wel
verder.” Het team presenteert zich op
vrijdag 31 augustus bij SV Merselo.
Om 18.45 uur heet de voorzitster hen
welkom bij de club, daarna geven zij
een demonstratie van hun spel.

14

en zo

30
08

GEPLUKT Cor van der Cruijsen

Cor van der Cruijsen (68) uit Heide ademt muziek. Hij begon als klein jochie met accordeon spelen, ontwikkelde zichzelf tot een muzikale duizendpoot en ging aan het werk als muziektherapeut. De muziek leidde hem de hele wereld over, maar inmiddels is het wat rustiger geworden en heeft hij
ook meer tijd voor andere hobby’s. Deze week wordt Cor geplukt.
Cor werd geboren in Overloon.
Daar groeide hij op als de oudste in
een rij van drie kinderen. Hij ging er
naar basisschool St. Jozef en vervolgde
zijn weg daarna op de middelbare
school in Stevensbeek. “Op jonge leeftijd, ik was pas een jaar of 11, moest
je daar al richting kiezen. Ik koos de
administratieve richting, hoewel ik
toen al wist dat ik de kant van de
muziek op wilde”, vertelt Cor. Muziek
werd hem met de paplepel ingegoten. “Mijn vader speelde trekharmonica en toen ik een jaar of 7 was kocht
hij een accordeon voor mij.” Van zijn
tiende tot zijn veertiende had hij les
en daarna ging hij er even tussenuit.

“Toen vond ik het wel even genoeg
geweest. Een accordeon was geen hip
instrument”, lacht hij.

Militair orkest
Lang duurde de onderbreking
echter niet. Toen Cor 18 was, moest
hij in dienst en daar was een
militair orkest bij. “Daar pakte ik het
accordeon spelen weer op en in mijn
vrije tijd verzorgde ik optredens met
dat orkest.” Na zijn diensttijd bleef
hij muziek maken, maar ging hij een
opleiding volgen in de verpleging. “En
dan in de richting van de psychiatrie.
Mijn vader werkte als timmerman
binnen een psychiatrische inrichting,

Wij zijn op zoek naar een

medewerker pluimveebedrijf
De medewerker zal alle voorkomende werkzaamheden dienen te
verrichten op ons legkippenbedrijf met scharrelkippen. De werkzaamheden worden zowel zelfstandig als in teamverband uitgevoerd.
Het betreft een afwisselende, interessante baan in een enthousiast team
met doorgroeimogelijkheden naar agrarisch bedrijfsleider.
Een middelbare agrarische opleiding of ervaring in de pluimveehouderij
zijn een pre.
Neem voor meer informatie contact op met William van Leendert via
06 - 53 49 65 58 of stuur uw sollicitatie naar info@vanleendertbv.com

Pluimveebedrijf van Leendert bv
Mackayweg 4, 5865 AL Tienray, tel. 0478 - 69 80 88

dus als kind was ik daar al mee in
aanraking gekomen. Bovendien was
mijn muziekleraar muziektherapeut
bij het toenmalige St. Anna (nu
Vincent van Gogh, red.). Hij was toch
wel een beetje mijn voorbeeld.”
Niet zo gek dus dat Cor na eerst als
verpleegkundige te hebben gewerkt,
in 1976 zelf ook als muziektherapeut
aan het werk ging. “Het mooie aan
dat werk is de diversiteit. Je hebt zo
veel verschillende patiënten en ik
heb op erg diverse plaatsen gewerkt.
Ook vind ik het prachtig om te zien
wat muziek kan doen en hoe mensen
zich kunnen uiten via muziek.”
Naast zijn werk, speelde
Cor veel in bandjes. Hij had zijn
instrumentenrepertoire uitgebreid
en speelde niet langer alleen
accordeon. Zo was hij actief in
meerdere bands. “In het bandje
‘Marchylands Glory’, wat ‘Glorie van
de Peel’ betekent, speelde ik orgel
en zong ik, bijvoorbeeld”, vertelt
hij. Thuis in Heide had Cor jarenlang
een opnamestudiootje. “Maar daar
zijn we in de jaren 90 mee gestopt.
We hadden alles nog analoog en
konden niet meer op tegen de digitale
ontwikkelingen.” Cor zag dus veel van
de muziekwereld, maar toch bleef
de accordeon zijn grote liefde. Dat is
ook het instrument dat hem naar de
meest bijzondere plekken bracht.
“Ik heb jarenlang gespeeld op een
festival voor accordeonisten in Spanje,
heb een reis door China gemaakt
met optredens daar en speelde in de
Caveren Club in Liverpool, waar The
Beatles zijn begonnen”, vertelt Cor niet
zonder trots. “Er zijn ongetwijfeld nog
dingen die ik graag zou doen, maar

zo heb ik toch ook al veel af kunnen
strepen.”

Akoestisch
troubadoursbandje
Inmiddels is Cor gepensioneerd,
en hoewel hij dus niet meer aan het
werk is als muziektherapeut, kan hij
het werk toch niet helemaal loslaten. Hij werkt nu als vrijwilliger bij

Pedagogisch Sociaal Werk, waar hij
nog steeds groepen ondersteunt met
zijn muziek. “Het is minder intensief, maar ik kan mensen nog steeds
ondersteunen met muziek en het
geeft voor velen een zinvolle daginvulling”, legt hij uit. Ook het muziek
maken is hij nog niet verleerd. Nog
steeds is hij lid van een akoestisch
troubadoursbandje en doet hij ieder
jaar wel een aantal muzikale projecten. “In De Schól in Heide hebben we
bijvoorbeeld het initiatief ‘Cor nodigt
uit’, waarbij ik mensen uit mijn muzikale netwerk uitnodig om een optreden te verzorgen. Ook doe ik dit jaar
mee aan een kerstconcert in Overloon
en begeleid ik jaarlijks ‘Funfactor’ tijdens Funpop met de band FEZZ, waar
ik jaren in gespeeld heb. Verder heb ik
een tijdje geleden meegespeeld in de
musical ‘Zonnestroale van geluk’.”
Naast de muziek heeft Cor nog
genoeg andere bezigheden. Samen
met zijn vrouw Henriette, met wie
hij al 41 jaar getrouwd is, heeft hij
twee kinderen: Anne en Jan. Ook zijn
er inmiddels kleinkinderen Rosa en
Flora. “En daar zijn we regelmatig druk
mee, met oppassen”, zegt hij lachend.
Verder is het stel graag sportief
bezig met zwemmen, wandelen en
fietsen. “Samen met familie hebben
we bijvoorbeeld het fiets-Pieterpad
gefietst, dat is zo’n 560 kilometer.
Ook gaan we regelmatig op
fietsvakantie. Of we gaan kamperen,
dat is ook een hobby.” Onlangs hebben
Cor en Henriette nog een nieuwe
bezigheid opgepakt. “Henriette doet
al langer aan beeldhouwen en nu zijn
we samen begonnen met schilderen
en keramiek. Dat doen we één keer
per week”, vertelt Cor. De huiskamer
in huize Van der Cruijsen staat
inmiddels voor met werken van het
stel. “Zo krijg ik mijn week wel vol en
blijven we bezig.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Dansen en pannenkoeken eten op de kermis
Kermismaandag stond in Castenray in het teken van het pannnenkoekenfestijn en het dansmatinee. De kleintjes kregen een lekkere pannenkoek en de rest van het
dorp ging met de voetjes van de vloer op de muziek van Gert Janssen in De Wis. De middag eindigde met een tombola.
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Feest in Blitterswijck

100 jaar fanfare Moed en IJver
Terwijl er muziek wordt gespeeld, drinkt iedereen met elkaar een biertje. Om haar 100-jarig bestaan te
vieren heeft fanfare Moed en IJver uit Blitterswijck een dorpsfeest georganiseerd voor Blitterswijck. Bijna het
hele dorp was zondag 26 augustus aanwezig bij de verschillende festiviteiten die de fanfare had georganiseerd.
Er was onder andere een dorpsbrunch, receptie en een jubileumloterij.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

kapel uit Bergen. “Vanavond zal
dj Jelle Classens hier nog draaien,
iemand van het dorp.” Maar voordat dit alles kon plaatsvinden moest
er nog het een en ander gebeuren.
“Vanmorgen was om 06.00 uur de
cateraar er al, omdat het varken aan
het spit moest.” Hun eigen, besloten
feestje viert fanfare Moed en IJver in
november. “Dan mag alleen de fanfare
en de aanhang komen in De Molen.
We gaan er dan nog een laatste keer
een feestje van maken.”

‘Hele dorp
gemobiliseerd’
De dag zelf was een groot succes,
vertelt voorzitter Rob Koster. “Het hele
dorp is gemobiliseerd, van alle kanten
hebben we hulp gekregen. Ons motto

Als je aan komt lopen, zie je direct
de tafels en banken staan en vang je
van alle kanten gesprekken op. Het
varken aan het spit ruik je al van ver
en de vlaggetjes maken het geheel
feestelijk af. “We doen dit voor het
dorp”, vertelt Monique Wijnhoven,
lid van fanfare Moed en IJver. “We
hebben al verschillende activiteiten
georganiseerd, zoals een concert met
Philharmonie Zuidnederland in de
schouwburg van Venray, maar vandaag draait het echt om Blitterswijck.
We hadden wel drukte verwacht tijdens de dorpsbrunch, maar de 375
man die zich hebben aangemeld over-

treft onze verwachtingen. Het past
gelukkig precies hier op het plein”,
lacht ze.
De dag begon met een dorpsbrunch en het frühshoppen. ‘s Middags
was er een receptie waar de jubilarissen van de fanfare gehuldigd werden.
Ook konden dorpsbewoners lootjes
halen voor de loterij die ‘s middags
plaatsvond. Er was onder andere een
laptop te winnen.

Quiz-it
Ook werd de uitslag van de quizit bekend gemaakt die plaats heeft
gevonden op zaterdag 18 augustus.

is ook ‘we zijn van en voor het dorp’,
dat zie je met dit soort evenementen
goed. Met de sinterklaasintocht spelen we altijd, bij Koningsdag laten we
een stukje horen, maar ook de processie doen we nog steeds. Er komt veel
steun vanuit het dorp. Vandaag is dan
ook echt geweldig. Het was veel werk,
maar als je alle gezichten ziet, vergeet
je dat. Het plein is prachtig versierd
en iedereen ziet er blij uit. Dat maakt
alles weer goed.”
De positieve reacties stromen toe
terwijl je over het dorpsplein loopt.
Iedereen kent elkaar, maakt een
praatje en drinkt wat met een ander.
Van alle kanten komen mensen op het
plein af. “De fanfare is er altijd voor
het dorp geweest”, vertelt een bezoeker. “En wij zullen er ook altijd voor
hen zijn.”

“Tijdens de quiz hebben ongeveer
twintig groepen van tien personen meegedaan. Ze konden de vragen ophalen en deze thuis maken.
Daarvoor mochten ze alle communicatiemiddelen gebruiken die ze maar
konden bedenken. Er zijn mensen de
straten opgegaan om aan te bellen bij
mensen om te vragen of zij het antwoord wisten. Ook is er de hele avond
met Wout Poels geskypet, omdat hij in
de quiz voorkwam”, gaat Monique met
een glimlach verder.
Tijdens het evenement word je
van alle kanten begroet met muziek
van de Bergermuzikanten, een blaas-

Tabletcafé bij BiblioNu
BiblioNu Venray organiseert op maandag 3 september weer een tabletcafé. De bijeenkomst vindt plaats in
de bibliotheek in Venray van 15.00 tot 17.30 uur.

Voor ons varkensbedrijf zijn wij op zoek naar:

Medewerker
varkenshouderij
M/V Fulltime

De medewerker zal zorgdragen voor het realiseren van alle
voorkomende werkzaamheden met als hoofdtaak het verzorgen
van zeugen, biggen en vleesvarkens. Een middelbare agrarische
opleiding of ervaring in de varkenshouderij zijn een pré.
Geboden wordt: een afwisselende en verantwoordelijke functie
in een enthousiast team waar betrokkenheid en flexibiliteit hoog
in het vaandel staan.
De personen die denken dat deze functie bij hem/haar past,
vragen wij om zo spoedig mogelijk te reageren op het
onderstaande adres. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer Martin Hagens, via 06 - 12 35 07 44.

Jos Hagens Agro bv
Witveldweg 48, 5971 NS Grubbenvorst, tel. 077-3270112
info@joshagensagro.nl

Het tabletcafé is geen cursus of
workshop, maar een samenzijn van
enthousiaste gebruikers. Vrijwilligers
van Seniorweb en leerlingen van het

Raaylandcollege geven uitleg, maar
deelnemers kunnen ook elkaar helpen. Zorg ervoor dat uw apparaat is
opgeladen en neem uw gebruikers-

naam en wachtwoord mee. Dit is
handig bij het installeren van nieuwe
apps. Deelname aan het tablet café
is gratis.

KiTSCH-festival in Odapark
In het culturele hart van Venray, het Odapark, vindt op zaterdag 8 september het nieuwe festival KiTSCH
2018 plaats. Tussen 14.00 en 01.00 uur komen kunst, muziek en culinair samen.
Tijdens het evenement zijn er
verschillende artiesten te horen,
waaronder: ΔTKD, winnares van de
Grote Prijs van Nederland Yori Swart,
Sue the Night en Joshua J, die door
Dr. Dre werd opgepikt en in zijn
‘Beats of the Week’-playlist werd
gezet. Bezoekers kunnen ook een
kijkje nemen in het Theehuis waar
Writist, Emil Landman en recent uitgeroepen 3FM KX Talent Faradays
hun talenten laten zien.

De zeven meter hoge torens van
Hangman Radioshow gaan ook zeker
de aandacht trekken, stelt de organisatie. Met een combinatie van theater en
geluid zorgen zij voor nog meer leven
in het park. Lucky Done Gone sluit
de dag af met een mix van techno,
house, italo en leftfield. Tijdens een
wandeling door het Odapark kan ook
de Secret Stage worden ontdekt tussen
de bomen. Wat hier gebeurt, wordt
nog even geheim gehouden.

Als men na al deze muziek en
kunst honger krijgt, kan er een kijkje
worden genomen op het food court.
Bezoekers krijgen daar de kans om
even te relaxen en te genieten van
de hapjes van de Tapasproeverij,
sushi van SushiSjoerd en biertjes
uit blik van Mr. Hop. Van alle blikjes wordt na afloop een kunstwerk
gemaakt door Roel Sanders.
Kijk voor meer informatie op:
www.kitschfestival.com

30
08

cultuur 17

Diverse tentoonstellingen

Open Monumentendag in Venray
Stichting Venray Monumentaal, Stichting Kruisen en Kapellen Venray, het Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap kring Venray en het Venrays Museum organiseren samen de Open
Monumentendag 2018 in Venray. Die vindt plaats op zaterdag 8 september.

Daarna gaat wethouder Anne Thielen
de openingshandeling verrichten
van de gezamenlijk ingerichte
tentoonstelling ‘Onverwachte
ontmoetingen – Europese accenten in
Venrays erfgoed’.

Middeleeuwse
heiligenbeelden

De officiële openingshandeling
vindt zaterdag plaats in de Borggraaf
aan het Mgr. Goumansplein 1 in

Venray. De inloop is vanaf 10.30 uur.
van de Veltumse Kapel en Rita van
Het programma start om 11.00 uur.
den Boogaart wijst op de Europese
Koos Swinkels vertelt over de heiligen accenten in de Venrayse architectuur.

Het Venrays Museum stelt
haar collectie van oorspronkelijke
heiligenbeelden, afkomstig uit
diverse Venrayse kapelletjes,
tentoon. De Stichting Kruisen en
Kapellen zoomt in op het fenomeen
buidelboek. Er is specifieke
aandacht voor de middeleeuwse
heiligenbeelden die een buidelboek
bij zich dragen. In de tentoonstelling
wordt het leven van Mgr. Poels
belicht en de betekenis die hij
gehad heeft als priester, theoloog
en aalmoezenier. Stichting Venray
Monumentaal gaat in op de Europese
handelsactiviteiten van de Venrayse
schaapscompagnieën en Europese
bouwstijlen en architecten.
De viering van het 25-jarig
jubileum was voor de Stichting
Kruisen en Kapellen in de gemeente
Venray mede aanleiding om deel
te nemen aan de tentoonstelling
‘Onverwachte ontmoetingen’. Zij wil
laten zien hoe en waarom haar

veelomvattende werkzaamheden
zinvol en noodzakelijk zijn voor
het behoud van een wezenlijk stuk
cultuurhistorisch erfgoed. Niet alleen
in het Venrays Museum, maar ook
tijdens het Open Atelier, op zaterdag
8 september van 13.00 tot 17.00 uur
in de Pastoor van de Gaetstraat
tegenover huisnummer 89 onder de
gymnastiekzaal.

Lezing
over Dr. Poels
Om 14.00 uur herdenkt LGOG
kring Venray het feit dat Mgr. dr. H.
Poels 150 jaar geleden in Venray
werd geboren en 70 jaar geleden
in Heerlen is overleden. Hij werd
op 11 september 1948 in Venray
begraven. Paul van Meegeren
houdt een lezing over Mgr. Dr. H.
Poels, een Europeaan in Venray.
Na afloop wordt een krans gelegd
bij het standbeeld van Dr. Poels
en een toelichting gegeven bij het
Poelshuis.
De Sint Petrus’ Bandenkerk
en de toren zijn 8 en 9 september
geopend voor bezichtiging van 14.00
tot 17.00 uur. De molen in Merselo
is beide dagen geopend van 11.00
tot 17.00 uur. Er zijn onder andere
demonstraties malen van graan en
rondleidingen in de molen.

Schilderijen Heidi Siemes

Expositie bij BiblioNu Zin in Zingen
Kunstenares Heidi Siemes exposeert van zaterdag 1 tot en met
zondag 30 september met haar abstracte, kleurrijke schilderijen in de
bibliotheek in Venray.

In wijkcentrum Den Hoender in Venray vindt op zondag 2 september weer ‘Zin in Zingen’ plaats.
Vanaf 19.30 uur worden er liedjes uit vroegere tijden gezongen.

De nummers worden gezongen onder begeleiding van eeen
orkest. Dit keer maken de leden van
het orkest de keuze voor de lied-

jes vóór de pauze. Na de pauze is er
ruimte voor verzoeknummers uit de
zaal. De presentatie van de avond
is in handen van Gerrit Reintjes uit

Veulen. Liederenbundels zijn in de
zaal verkrijgbaar. De deuren van Den
Hoender openen om 19.00 uur en de
toegang tot de liedjesavond is gratis.

Hoeve De Knol

Dorpsfeest vervangt kermis
in Smakt en Holthees
Inwoners van Smakt en Holthees hebben, na het wegvallen van de kermis, besloten deze te vervangen
door een groot dorpsfeest. Dit feest vindt plaats op zaterdag 1 en zondag 2 september bij Hoeve De Knol in
Holthees.
Na het wegvallen van de kermis
in Smakt en Holthees ontstond het
idee voor een dorpsfeest: een feest
voor de bewoners van de twee
dorpen, maar ook voor mensen
die niet uit Smakt of Holthees
komen. Een aantal inwoners van
Smakt en Holthees besloot de
schouders eronder te zetten. Er werd
een commissie gevormd die de
organisatie van het dorpsfeest op
Heidi Siemes heeft veel gereisd
en daardoor ook in veel landen kennisgemaakt met inheemse volken
en culturen. Deze inheemse kunst,
vooral de kunst van de aboriginals,
heeft een grote invloed op haar werk.
Siemes werkt net zoals de aboriginals met kleine stokjes, waarmee ze
vele duizenden puntjes op het doek
zet. De combinatie van de op aborigi-

nal en andere inheems geïnspireerde
kunst, haar kleurgebruik, haar eigenwijze vormgeving en haar geduld om
de duizenden puntjes te zetten, zorgen
voor zeer bijzondere en originele met
passie gemaakte werken. Kijk voor
meer informatie over de kunst van
Heidi op www.heidisiemes.nl
Op www.biblionu.nl staat meer informatie over de expositie.

ging zetten. Inmiddels staat het feest
in de steigers en is er een programma
vastgesteld.

Coverband
Op zaterdag 1 september begint
het feest om 20.00 uur en treedt de
Overloonse coverband One Shot op.
De band brengt hits uit de recente
muziekgeschiedenis: van ABBA
tot Katy Perry en van Coldplay tot

Avicii. Op zondag 2 september
is er van 12.00 tot 14.00 uur een
lunch voor bewoners van Smakt en
Holthees. Vanaf 14.00 uur begint
het matinee. De band Tiedelek
zorgt voor livemuziek. Voor de
jeugd zijn er diverse activiteiten,
met als hoogtepunt een optreden
van goochelaar Magic Stevie. De
zaterdagavond en het matinee zijn
gratis toegankelijk.

Wijkbraderie in Brukske
In de Venrayse wijk Brukske vindt op zondag 9 september de jaarlijkse wijkbraderie Dag van de Wijk
plaats. De markt duurt van 10.00 tot 16.30 uur.
Dit jaar is er gekozen voor een
Luikse markt tijdens de Dag van de
Wijk in Brukske.

Deze vindt plaats tussen de
Mozart en de Bachstraat in Brukske.
De toegang is gratis en voor

kinderen zijn er verschillende
attracties te vinden op de
wijkbraderie.
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Kermis Veulen

Concert Èrica

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Wijkraad Centrum
Locatie: Venrays Museum Venray

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

Taalcafé

Bespeling Carillon

Tabletcafé

Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 15.00-16.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Tijd: 15.30-17.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Pop Up Galerie LIHVE

Concert JASS

Tijd: 14.00-20.00 uur
Locatie: Kapelaanspad Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Henseniusplein Venray

Presentatie wandelvoetbal

Dorpsfeest Smakt Holthees

Jeu de boules Eurotoernooi

Tijd: 18.45 uur
Organisatie: MAS
Locatie: Sportpak De Vloet Merselo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Hoeve De Knol Holthees

Tijd: 12.45 uur
Organisatie: JBC Venray80
Locatie: Bouledrome Speulpark Venray

Kermis Veulen

Breicafé

Locatie: Veulen

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Pub Quiz

Dorpsfeest Smakt Holthees

Proefles garde- en showdans

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Van Wanssum Café Wanssum

Tijd: 12.00 uur
Locatie: Hoeve De Knol Holthees

Tijd: 18.00-20.00 uur
Locatie: ’t Stekske Venray

Kermis Veulen

Pop Up Galerie LIHVE

Locatie: Veulen

Tijd: 12.00-16.00 uur
Locatie: Kapelaanspad Venray

Pop Up Galerie LIHVE

Rob’s Blasmusik im Herbst

Voorstelling: Weg uit de Peel

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Kapelaanspad Venray

Tijd: 13.00 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Luitenant-generaal Bestkazerne, Vredepeel

Fiets em d’r in

Zin in Zingen

Tijd: 13.00-02.00 uur
Organisatie: OJC Midgar
Locatie: Jachthaven Wanssum

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Den Hoender Venray

Kienen Wijk Zuid
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wijkgebouw Wijk Zuid Venray
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Locatie: Veulen

Kermis Veulen
Locatie: Veulen

Taallunch
Tijd: 12.00-13.30 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

Vrijwilligersmarkt
Schouwburgplein Venray
Match voor Vrijwilligers, Synthese, Vitaal Kapitaal en de gemeente Venray organiseren wederom een
vrijwilligersmarkt. Op zaterdag 8 september kunnen organisaties en potentiële vrijwilligers met elkaar
kennismaken.
Het is een manier om
verbinding te leggen tussen
mensen die vrijwilligerswerk

willen doen en de organisaties.
Er wordt verwacht dat er 35
organisaties deelnemen aan de

markt. De markt vindt plaats op
het Schouwburgplein in Venray van
14.00 tot 17.00 uur.

Anne-Mieke Ruyten
Synthese
in Schouwburg Venray Training voor ouders met
inwonende volwassen kinderen
De van oorsprong Venrayse actrice en zangeres Anne-Mieke Ruyten
staat op zondag 14 oktober in Schouwburg Venray met het solozangprogramma ‘Oevers’.

Anne-Mieke is landelijk bekend
geworden door theaterproducties zoals The Sound of Music en
Opvliegers en televisieseries zoals
Sam Sam en Kinderen geen bezwaar.
Nu gaat ze wederom de theaters in,
maar dit keer met haar eerste solozangprogramma ‘Oevers’. Het doet
haar veel plezier om op te treden in
Schouwburg Venray. “Zingen op de
plek waar je geboren en getogen
bent, is altijd iets speciaals.”

Oevers is een liedjesprogramma
over stad, land, liefde en taal. AnneMieke vertelt in het programma een
persoonlijk verhaal. Voor het programma zocht ze een verzameling
van vooral Nederlandsetalige liedjes
bij elkaar. Ze wordt muzikaal ondersteund door Jan Moonen en Kris van
Daele. Meer informatie over de voorstelling is te vinden via www.schouwburgvenray.nl Via die site zijn ook de
tickets te verkrijgen.

Synthese start met een training voor ouders met inwonende volwassen kinderen. De trainingen vinden
plaats op woensdag 5 en 19 september en woensdag 3 oktober van 18.30 tot 20.30 uur bij Synthese in
Venray.
De training richt zich op een
goede relatie tussen ouders en volwassen, thuiswonende kinderen
en is voor ouders uit de gemeentes
Venray, Horst aan de Maas, Beesel
en Mook en Middelaar. Wanneer
meningsverschillen en spanningen
hoog oplopen weten veel ouders

niet langer wat ze nog kunnen doen.
De communicatie lijkt verstoord of is
in een bepaald patroon terecht gekomen. Om dit te veranderen zijn inzicht
en andere vormen van communicatie
nodig.
De training bestaat uit drie
avonden van twee uur. Aanmelden

voor de training kan tot maandag
3 september via www.synthese.
nl via het kopje ‘aanbod &
inschrijving’. Er zijn geen kosten aan
de training verbonden. Voor meer
informatie kan contact op worden
genomen met Yvonne Imming via
groepswerkvenray@synthese.nl
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Toneelstuk ‘Weg uit de Peel’
Het boek ‘Weg uit de Peel’ van de schrijver Jacques Vriens komt binnenkort tot leven in Vredepeel.
Op donderdag 6, vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september wordt om 20.00 de voorstelling gepresenteerd
als een openluchtvoorstelling in Vredepeel.

Muziek in Venray
In hartje Venray worden in september weer verschillende optredens
verzorgd door Venray Centraal. Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot
16.30 uur brengen muzikanten hun muziek ten gehore in het centrum.

Het stuk vertelt het verhaal van
Janneke en speelt zich af rond 1915.
Ze woont met haar ouders, broers en
zusje in de Peel. Haar vader en broer
Nard zijn turfstekers en moeten hard
werken voor weinig loon. Janneke
helpt haar moeder na schooltijd met
huishoudelijke klusjes, maar eigenlijk
droomt ze ervan om juf te worden.
Dan komt er een opstand en wordt
haar droom steeds onbereikbaarder.
Na bijna twee jaar voorbereiden,
repeteren en organiseren staat het
toneelstuk ‘Weg uit de Peel’ nu in
Vredepeel. In de openlucht worden
tijdelijk complete theaters gebouwd
die mee moeten verhuizen met de
vier locaties waar het stuk zal worden

gepresenteerd. “We reizen straks met
zo’n 150 tot 200 man door de Peel. Dat
is de cast, maar ook de mensen achter
de schermen en het kleine orkestje
dat zorgt voor livemuziek tijdens de
voorstelling”, vertelde Hans Derks uit
Venray, acteur in het toneelstuk in een
eerder interview met HALLO Venray.
“En het zijn niet alleen de mensen.
Ook het decor en de tribune voor zo’n
vierhonderd toeschouwers moeten telkens verplaatst worden.”
De acteurs en actrices zijn afkomstig uit beide Peel-provincies. Zo ook
Hans Derks en Piet van der Wouw uit
Venray en Harm Kooter uit Vredepeel.
De herkenbaarheid is wat de acteurs
het leukste vinden aan het toneelstuk.

“Het is een verhaal dat in ieder geval
deels waargebeurd is en ik herken dan
ook de verhalen die mijn opa me over
het leven in de Peel vertelde”, vertelde Harm bijvoorbeeld eerder aan
HALLO.
Naast dat het toneelstuk kan
worden bekeken, wordt de jongere
doelgroep ook benaderd door het
‘Weg uit de Peel’-project. Aan de
uitvoeringen wordt een educatief
programma gekoppeld waarmee
scholen in de Peel de kans wordt
geboden om hun leerlingen meer te
leren over hun woonomgeving en de
geschiedenis daarvan.
Meer informatie is verkrijgbaar via
www.weguitdepeel.nl

Op zaterdag 1 september speelt
de Erica-Kapel uit Horst-America haar
repertoire. De muziekvereniging
bestaat uit zestien leden van de fanfare St. Caecilia America. Ze bestaat
ruim 50 jaar en treedt op met car-

naval, bij feesten en bij frühshop
concerten. Het repertoire bestaat uit
nummers van de 2nd Waltz tot Anton
aus Tirol, van Que Si Que Non tot de
Sierra Madre en van Rosamunde tot
‘Twiej Wurt’ van Rowwen Hèze.

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen van
aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (lb) een:

ERVAREN LANDBOUWMECHANISATIE MONTEUR M/V
Wij beschikken over een uitgebreid en modern machinepark
waarbij wij het onderhoud hoofdzakelijk in eigen
beheer uitvoeren. Je werkdag kent veelal gevarieerde
werkzaamheden. Wij zijn het hele jaar bezig met de teelt en
het oogsten van onze gewassen. Hierbij is het dus van groot
belang dat de machines inzetbaar zijn en blijven.
Voor jou de uitdaging!
Wij vragen:
• ervaring als landbouwmechanisatie monteur
• zelfstandig kunnen werken
Daarnaast zoeken wij ook een:

ERVAREN AGRARISCH
TREKKERCHAUFFEUR M/V
Wij beschikken over een uitgebreid en modern machinepark.
Je werkdag kent veelal gevarieerde werkzaamheden. Wij zijn
het hele jaar actief met grondbewerking, gewasverzorging
en oogsten van de gewassen.

Kinderboerderij in Venray
In Venray was op zondag 26 augustus een heuse mobiele kinderboerderij aanwezig tijdens de
koopzondag. De bezoekers van het centrum konden zo in contact komen met de dieren en mochten
ze aaien en onder begeleiding voeren. In de huisjes waren diverse soorten konijnen, cavia’s en
kippen te bewonderen. Ook waren er zeventig bijzondere dieren in en om de boerderij, zoals een
lama en alpaca en twee duiven. Iedereen mocht tussen de beesten lopen om wat langer van de
dieren te kunnen genieten. De boerderij was aangekleed met oude potten, pannen en melkbussen
om het decor wat sfeer te geven.

Wij vragen:
• ervaring als agrarisch trekkerchauffeur
• zelfstandig kunnen werken

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Vissers Plant Innovators, Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: leon@vissers.com
www.vissers.com
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4K LED-TV / 49UJ635V

599,-

• 49 inch (123 cm) • Ultra HD
• Smart TV • Active HDR
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Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro
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• Actieradius: 9 meter • Zuigkrachtregeling
• Telescopische zuigbuis

STOFZUIGER / BSG6A110

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

• A+++ -10%
• 6 KG
• 1400 t/pm
• Koolborstelloze
motor met 10 jaar
garantie
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