Meer
foto’s?

17
05
2

0

1

8

facebook.com/
nieuwsbladhallovenray

Een kijkje bij de buren – Deurne
‘Ik hoop
dat ik
uiteindelijk weer
hopen
kan’
pagina

pagina

10-11

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

02

Geplukt:
Margo
Bolenius
uit Smakt
pagina

09

Een
blaaskapel
van
generatie
op
generatie
pagina

17

‘Niet
verwacht
dat we
zo lang
zouden
bestaan’
pagina

19

Kunst in de regen
Moederdag stond in Geijsteren in het teken van KLEO Geijsteren, een eendaags evenement met kunstexposities, live optredens, smaak- en sfeerbeleving, een rondleiding
op het kasteel, schilderen voor kinderen en meer. De organisatie liet zich niet afschrikken door het weer: met paraplu’s voor wandelingen en schoenenpoetsers in de vintage
bar werden bezoekers aangemoedigd vooral toch te komen. De kunstmanifestatie vond 28 jaar geleden voor het eerst plaats. Tijdens het evenement staat het hele dorp in
het teken van kunst. Ook dit jaar keerde het kunstevenement weer terug, maar nu geheel vernieuwd, kleinschaliger dan voorheen en genaamd KLEO. (Foto: Rob Beckers)

Bevorderen duurzame energie

Energiecoöperatie BeePower trapt af met debat
Na maanden van voorbereiding treden ze de openbaarheid tegemoet: energiecoöperatie BeePower in
Venray is van start. De organisatie wil zich inzetten voor het bevorderen van duurzame energie binnen de
gemeente Venray. “De doelstelling binnen Venray op het gebied van duurzame energie is dat in 2030 de helft
duurzaam wordt geproduceerd. Het is niet realistisch dit alleen bij de overheid neer te leggen”, vinden voor
zitter Rob in het Veld-Loeffen en penningmeester Jac Derikx.
Volgens BeePower leeft duurzame energie steeds meer bij steeds
meer mensen, maar ontbreekt een
georganiseerde plek in de gemeente
waar men terecht kan voor informatie, hulp of ondersteuning. Voorzitter
In het Veld-Loeffen: “Het is nog
relatief ongeorganiseerd, maar er zit
heel veel kennis bij een kleine groep.
Veel mensen willen wel iets, maar

willen het niet allemaal uit hoeven
zoeken. Hen willen we een loket
bieden.”
Voor voorzitter Rob in het VeldLoeffen begon zijn interesse in duurzame energie met zonnepanelen.
“Ik verdiepte me erin en vond dat
steeds leuker. Los van de noodzaak
van groene energie, levert het ook
geld op. Ik trok al snel de conclusie dat

we dit grootser moesten gaan doen en
ging op zoek naar gelijkgestemden.”
Penningmeester Jac Derikx kwam ook
via zonnepanelen in aanraking met
duurzame energie. “Daarnaast heb ik
mijn huis grondig gerenoveerd. We
moeten denken aan energie, want dat
wordt in de toekomst een probleem.
De bewustwording, daar schort het
aan, al wordt het wel beter. Ik raakte

betrokken bij de energiecoöperatie in
Oirlo en Castenray en kwam toen via
de Milieufederatie in contact met Rob
en drie anderen die zich wilden gaan
inzetten voor duurzame energie in
de regio.”

Kennis organiseren
Door zijn ervaring bij de glasvezelcoöperatie in de gemeente was Derikx
naar eigen zeggen bekend met de
kracht van vrijwilligers met eenzelfde
doel. “We moeten samen oplossingen zoeken. Niet alleen vanuit ideële
overwegingen, maar ook economisch:
waarom zouden we de opbrengsten

niet terug laten vloeien naar de
samenleving?” Samen met secretaris Jacques Lemmen, bestuurslid
Pieter van Hoenselaar en medeinitiatiefnemer Pascal Collin begonnen ze met de eerste plannen voor
wat inmiddels Energiecoöperatie
BeePower is. Als eerste wil ze kennis
over duurzame energie organiseren
en delen. Jac Derikx: “Er gebeurt
al heel veel in de gemeente, maar
niet iedereen presenteert zich.
We willen ook bijvoorbeeld bedrijven
die m
 ensen helpen met duurzame
energie een podium bieden.”
Lees verder op pagina 04
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Wanssumnaar brengt boek uit over pelgrimstocht en depressie

‘Ik hoop dat ik uiteindelijk weer hopen kan’
Eric van de Ligt uit Wanssum presenteert op tweede pinksterdag, maandag 21 mei, zijn boek ‘Schat, ik ben
ff een rondje wandelen’. Hij schreef het boek onder het pseudoniem Benjamin Barrevoets en vertelt over de
pelgrimstocht die hij liep naar Schengen en weer terug naar Wanssum. Dagverslagen worden afgewisseld
met uitleg en gedichten, niet alleen over de tocht, maar ook over de depressie waar Eric al ruim zeven jaar
tegen vecht.

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Els Hekkenberg
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Anne Jakobs, Rob Dieleman en
Roy Verhaegh
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kom langs
op ons kantoor voor een exemplaar.

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

Daar ben ik uiteindelijk aan onderdoor
gegaan.” Hij kwam ziek thuis te zitten
en kreeg vanuit maatschappelijke
instanties nog meer tegenslagen te
verwerken. “De verzekeringen wilden
niet uitkeren. Ze deden álles om daar
maar onderuit te komen, tot leugen en
bedrog aan toe.” Het ging zo ver, dat
Eric en zijn vrouw Kathleen besloten
een rechtszaak aan te spannen.
Drie dagen voor die plaats zou vinden,
liet de verzekeringsmaatschappij
weten toch uit te keren. “Niet omdat
ze mijn depressie erkenden, maar om
onder die rechtszaak uit te komen.
Ik kan nog steeds niet geloven dat
de maatschappij zo in elkaar zit”,
zegt Eric. “Het bezorgt me heel veel
woede.”

Protestmars tegen de
instanties
In februari 2016 vertrok Eric op
een pelgrimstocht naar zijn heilige
plaats. “Mijn heilige plaats is thuis, dus
ik liep een ronde. Tegen de klok in, als
een protestmars tegen de instanties.”
Hij liep naar Schengen in Luxemburg
en weer terug. Tijdens het lopen
maakte hij aantekeningen en schreef
hij gedichten. “Toen ik in Schengen
kwam, heb ik daar mijn mijlpaal
neergezet en heb ik me omgedraaid,
terug naar thuis.”

Lotgenoten een hart
onder de riem steken
De tocht bracht hem veel, maar de
druk vanuit de verzekeringsinstanties
was er weer zodra hij thuis kwam.
“Toen ik terugkwam van mijn
pelgrimstocht, lag er een brief op de
mat dat ik binnen een half jaar beter
moest zijn. Die druk, daar kan ik niet
mee omgaan.” Op de dag dat hij
volgens de verzekering beter moest
zijn, werd hij opgenomen. “Nu laten
ze me weer even met rust. Maar ik

Geldig t/m 22-05-2018

De depressie van Eric uitte zich
zeven jaar geleden. Een reactie op
ervaringen met de maatschappij, zo
ziet hij het. “Onze dochters hadden
problemen en daarvoor zochten we
hulp. Er werd echter geen goede hulp
geboden. Dat gaf zo veel onmacht.

ben al aan het wachten op de dag dat
ik weer een brief krijg.”
Eric: “Nog steeds ben ik elke
dag bezig met de tocht die ik heb
gemaakt, om die niet verloren te laten
gaan.” Mede daarom schreef hij ook
het boek, waarin hij zijn ervaringen
van tijdens de tocht combineerde met
zijn gedichten en met aanvullende
informatie over onder andere
pelgrims, depressies en spiritualiteit.
“Het boek breng ik uit met drie
redenen”, legt hij uit. “Om mezelf
terug te vinden, om lotgenoten een
hart onder de riem te steken en als
een noodkreet, een protest tegen de
stroom in.” Dat is nodig, vindt Eric.
“De maatschappij van vandaag houdt
zich veel bezig met het herkennen
van depressies, maar het erkennen,
dat gebeurt niet. Een voorbeeld: ik
gebruik geen medicatie. Medicatie
geneest geen depressies, het verzacht
slechts de depressiepijnen. Maar
zonder medicatie word je niet serieus
genomen en wordt er niet naar je
geluisterd.” Hij vervolgt: “Ik ben altijd
een optimist geweest, maar ik ben zo
vaak teleurgesteld, dat ik wantrouwig
ben geworden. Ik sta er echt alleen
voor.”

Zanger Stef Bos
las het boek al
De eerste reacties op zijn boek
heeft Eric inmiddels al gehad van
zijn proeflezers. Die zijn positief
en dat doet hem goed. Zo heeft
zanger Stef Bos het boek al
gelezen. Eric ontmoette hem na een
voorstelling in Schouwburg Venray
en gaf hem toen een proefexemplaar
van zijn boek. “Alsof je tegelijk je
eigen tocht maakt”, schreef Bos onder
andere over het boek. Eric: “Ik heb
altijd veel steun aan zijn liedjes gehad
en zijn positieve reactie betekent veel
voor me.” Op Tweede Pinksterdag
presenteert Eric ‘Schat, ik ben ff een

rondje wandelen’, thuis, in zijn eigen
achtertuin in Wanssum. “Ik hoop dat
het druk wordt. Dat ik begrip krijg
en dat mensen in gaan zien wat er
fout gaat in de maatschappij. Maar

Pinksterfestival!
Lavendel ‘Hidcote’
26 cm pot.
Vol knop.

Van € 10,99/st:

899

Reuzen hangpot
30 cm pot! In vele mixen.

Uit eigen
kwekerij.

Nu:

1099

Beide Pinksterdagen open van 9-17 uur
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

dat is moeilijk, ik weet niet of ik daar
vertrouwen in heb, of de mens ooit
verandert.” Hij voegt toe: “Ik hoop
dat ik rust en begrip vind en dat ik
uiteindelijk weer hopen kan.”
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Geijsters plein klaar voor kermis
Het dorpsplein in Geijsteren is klaar voor de kermis die op vrijdag 18 mei begint. Het plein wordt
momenteel vernieuwd, maar de werkzaamheden leveren geen problemen op voor de naderende kermis.
De eerste fase van de renovatie is afgerond, waardoor alle festiviteiten doorgang kunnen vinden.
“De nieuwe boom staat al
en ook de boombakken zijn al
geplaatst”, laat Jac Derikx van
Dorpsraad Geijsteren weten.
“Het gaat eigenlijk precies volgens

schema. De eerste fase moest
voor de kermis klaar zijn en dat
is gelukt, dus wij hebben geen
klachten. De tent staat al een aantal
dagen. Als de kermis is afgelopen

op dinsdag 22 mei wordt er
verdergegaan met fase 2 en 3 van
de aanpak van het plein.” Vóór de
schoolvakantie in juli moet het hele
plein opgeknapt zijn.

Stiller wegdek rondweg Wanssum
Provincie Limburg wil de komende jaren meer provinciale wegen voorzien van geluidsreducerend asfalt.
Dat maakte zij maandag 14 mei bekend. Door de maatregelen hoopt zij de geluidsbelasting in de omgeving te
verminderen. Ook de nieuwe rondweg in Wanssum krijgt het nieuwe asfalt.
Op dit moment heeft Limburg
90 kilometer van de 440 kilometer
provinciale weg voorzien van
geluidsreducerend asfalt. Hier hoopt
zij de komende vijf jaar 41 kilometer
aan toe te voegen met nieuw stil
asfalt. Ook bij nieuwe projecten als
de rondweg rondom Wanssum wordt
het asfalt gelegd.

De provincie lanceerde haar
nieuwe actieplan ‘Omgevingslawaai
provinciale wegen’. Hierin staat
onder andere dat de grens, waarbij
over geluidsverminderend asfalt
wordt nagedacht, wordt verlaagd.
Eerst werd dat pas bij 63 decibel in
overweging genomen, nu wordt dat
vanaf 55 decibel overwogen. Ook

heeft de provincie een nieuw type
asfalt op het oog. Dit is volgens
haar minder kwetsbaar, gaat
langer mee en is goedkoper in
aanleg en onderhoud. De provincie
hoopt met het plan voor twee
keer meer woningen als voorheen
verlaging van geluidsoverlast te
realiseren.

November dit jaar

Nieuw initiatief
jongerendebat
Docenten van het Raayland College, de griffie en medewerkers van
gemeente Venray zijn samen een initiatief gestart om een jongerendebat
te organiseren, blijkt uit een collegevoorstel. In het verleden werd al
eerder zo’n debat gehouden, maar het evenement hield op te bestaan.
Het jongerendebat moet op donderdag 8 november gaan plaatsvinden.
De achterliggende doelstelling
van het debat is om jongeren kennis
te laten maken met lokale politiek.
Het debat is onderdeel van een
lesprogramma over politiek van
het vak maatschappijleer op 5 vwo.
“Indien succesvol, kan het debat
in een ander jaar worden herhaald
voor andere klassen of niveaus”,
aldus de initiatiefnemers. Het

debat moet gaan plaatsvinden in
de raadszaal. “De bedoeling is dat
raadsleden tijdens de debatavond de
jongeren helpen bij het verdedigen
van een voorstel”, staat te lezen in
het collegevoorstel. “Waarschijnlijk
volstaat het als elke fractie een lid
afvaardigt.” Als voorlopige datum van
het jongerendebat is gekozen voor
donderdag 8 november.

Brandje in boomhut
Brandweer Venray rukte vroeg uit op zondag 13 mei om een
buitenbrand te blussen op het Weversven in Merselo. De brand was snel
onder controle.
De brand ontstond vroeg op
Moederdag in een zelfgebouwde
constructie, een speelhut. De
brandweer had het brandje snel

onder controle. Bij de hut hing een
gastenboek waarbij bezoekers welkom
geheten werden. Uiteraard heeft de
brandweer dat ook getekend.

Bestuur Schijt aan de Grens
presenteert nieuwe koers Initiatiefgroep aan de slag
Het bestuur van stichting Schijt aan de Grens presenteert op woensdag 30 mei haar plannen voor de derde
editie van het tweejaarlijkse culturele festival op de grens van Brabant en Limburg. Deze editie vindt plaats op
zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019.

Verkenning
voor Burgertop 2019
De Burgertop van 2017 heeft volgens de organisatie enthousiaste
reacties losgemaakt in Venray. Een initiatiefgroep gaat nu op zaterdag
2 juni aan de slag met het vervolg. Van 10.00 tot 16.00 uur gaat zij met
zo’n vijftig Venraynaren in gemeenschapshuis De Schól in Heide verkennen
hoe een burgertop er volgend jaar uit zou moeten zien.
Met het initiatief Burgertop wil de
organisatie burgers hun stem laten
horen en mee laten denken en doen
voor de toekomst van Venray. Tien
deelnemers van de vorige editie
hebben nu het voortouw genomen om
te verkennen: hoe verder in Venray,
wat leeft er, wat willen we, wat
kunnen we zelf en hoe moet dat? Ook
centraal staat de vragen in welke

richting beweegt de samenleving en
welke initiatieven ontwikkelen zich?
Om te komen tot een inhoudelijk
goede burgertop, wil de initiatiefgroep
op zaterdag 2 juni het gesprek aan
gaan met vijftig inwoners over onderwerpen en speerpunten die aandacht
vragen. Kijk voor meer informatie
en de aanmelding op www.burgertopvenray.nl

Kom gezellig shoppen tijdens de Pinksterdagen!
De burgemeesters van Venray en Boxmeer tijdens de opening
van de afgelopen editie van Schijt aan de Grens
Tijdens de tweede editie vorig
jaar bezochten naar schatting zevenduizend bezoekers het programma
met twintig onderdelen en vier locaties. Daarvan lagen twee locaties in
Brabant en twee in Limburg. Volgens
de organisatie was de waardering
hoog, maar toch heeft het bestuur de
afgelopen maanden naar eigen zeggen kritisch gekeken naar de uitgangspunten en nagedacht over de koers
voor het komende festival.
Zij concludeerden dat de kernwaarden van het culturele festival,
vernieuwing, sfeer en kruisbestuiving, nog steeds kloppen. Daarnaast
wil ze ook kiezen voor kwaliteit. “Het
festival staat open voor amateurs

en professionals, maar door middel van het inrichten van een breed
samengestelde programmacommissie
streeft het bestuur naar meer samenhang en kwaliteit”, aldus het bestuur.
De commissie werkt in opdracht van
het bestuur het thema verder uit en
heeft als taak op zoek te gaan naar
artiesten, aanvragen te beoordelen,
zelf voorstellen te doen en opdrachten
aan kunstenaars te verstrekken. Schijt
aan de Grens wil een verbindende en
stimulerende rol vervullen op het culturele vlak in Venray en Boxmeer.
Daarnaast wil het bestuur de
organisatie efficiënter en effectiever
inrichten. “Met de ervaring van de
eerdere festivals is het mogelijk om

meer taken onder te brengen bij
commissies die onder begeleiding van
een bestuurslid aan de slag gaan”,
denkt het bestuur.
Over de festivallocaties is nog
geen knoop doorgehakt. “Deze keuze
wordt na de zomer gemaakt en is
de uitkomst van de wijze waarop de
programmacommissie aan de hand
van het door het bestuur aangereikte
thema de festivalopzet invult.”
Op woensdag 30 mei houdt de
organisatie een startbijeenkomst in de
vorm van een grenscafé in hoeve De
Knol in Holthees en begint om 19.30
uur. Het bestuur blikt dan terug op de
afgelopen edities en licht de plannen
voor het komende festival nader toe.
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Energiecoöperatie BeePower trapt af met debat
3 juni in MFC Brukske in Venray.
“Tijdens de debat zullen we onder
andere met elkaar de dialoog
aangaan over de manier waarop we
de energietransitie in Venray vorm
kunnen gaan geven, en invulling
geven aan de rol van actieve en
geïnteresseerde burgers hierin”,
aldus de organisatie. Het begint om

13.30 uur en het programma wordt
geleid door Tom Vaessen. Naast het
debat wordt uitleg gegeven over de
coöperatie en wordt een korte lezing
gehouden. De middag duurt tot
17.00 uur. Entree is gratis. Kijk voor
meer informatie of aanmelden op
beepowervenray.nl of mail naar info@
beepowervenray.nl

Aanhoudingen in
drugsonderzoek
Rob In het Veld-Loeffen, Jac Derkx, Jacques Lemmen
en Pieter van Hoenselaar. Niet op de foto: Pascal Collin
Ook bij grootschalige projecten
wil de coöperatie graag betrokken
worden. Zij wijst onder andere op
de plannen voor een zonneweide
in Smakt. “Dat ligt vaak gevoelig en
wij willen graag voldoende aandacht
vragen voor het lokale aspect.
Dat betekent voorlichting, maar
misschien ook het organiseren van
compensaties voor omwonenden of
actief meedoen als investeerders en
zo opbrengsten in Venray houden”,
stellen de heren. Om dat te bereiken

wil de organisatie de dialoog aangaan
met burgers, maar ook met bedrijven
en overheid. BeePower zoekt nu
burgers en bedrijven uit Venray die
zich willen aansluiten bij de beweging
die zij in gang zetten. Iedereen
kan lid worden van de coöperatie.
Aansluiten kan uit ideële gronden,
maar het is niet alleen zorg om het
milieu, aldus penningmeester Jac
Derikx: “Vroeger was het alleen een
‘geitenwollensokkendiscussie’, maar
nu kan het ook gaan om compensatie

of economisch gewin voor de regio.
Dat is een balans geworden.”
Als aftrap organiseert BeePower
een inspiratiedebat met als thema
‘Duurzame Energie in Venray’.
“We willen zoveel mogelijk mensen
uitnodigen zodat we echt een impact
hebben en een burgercollectief
worden”, aldus In ‘t Veld-Loeffen.
“Hoe meer mensen, hoe meer kennis
in te zetten en dan bereiken we nog
meer.”
Het debat vindt plaats op zondag

De politie heeft dinsdag 15 mei twee 32-jarige mannen uit Venray
aangehouden. Zij worden verdacht van handel in drugs. De politie deed
dinsdag onderzoek in samenwerking met gemeente Venray, de
Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en de wijkagenten en kwam
de mannen zo op het spoor.
De politie doorzocht dinsdag
15 mei twee panden aan de
Henseniusstraat en Luitstraat
in Venray in het kader van een
drugsonderzoek. De aanleiding
voor het onderzoek waren klachten
over drugsoverlast, stelt de politie.
De politie doorzocht de woningen
aan de betreffende straten en trof

daar kleine hoeveelheden harden softdrugs aan. Deze werden
in beslag genomen en worden
vernietigd. Twee mannen uit Venray
zijn aangehouden voor handel in
drugs. Ze zitten inmiddels vast.
De politie sluit niet uit dat zij nog
meer aanhoudingen gaat verrichten
in de zaak.

Lezing ‘Loslaten is anders leren
vasthouden’
Veel mensen hebben dagelijks te maken met verlies en verdriet. Stel
je partner wordt dement of ernstig ziek. Ook de overgang naar een
verpleeghuis is ingrijpend. Het zijn heftige gevoelens en emoties rondom
‘loslaten’ waar veel mensen voor komen te staan. Centrale vraag is

Wethouder Anne Thielen samen
met mevrouw van Ham en mevrouw Jacobs (l)
die dankzij de beweegpas wekelijks sporten bij Buitenlust.

steeds: Hoe kun je hiermee omgaan.

Haal de Beweegpas en kom
in beweging!

Op 4 juni van 13.30 tot 16.30 uur

Informatie

organiseert ‘Zorg Verandert’ samen met

Voor meer informatie kunt u terecht bij

Steunpunt Mantelzorg Venray en Horst

Erica Daams-Noya van Zorg Verandert,

aan de Maas een lezing over ‘Hoe om te

tel. 06-54263667 of via

Bent u 55 jaar of ouder? Dan kunt u met de Beweegpas vier keer

gaan met verlies en verdriet’. De lezing

edaams.zorgverandert@kpnmail.nl

gratis deelnemen aan een sportles of training. U maakt kennis met

wordt gegeven door prof. dr. Manu

verschillende sporten, docenten en medesporters. De ideale manier

Keirse, klinisch psycholoog uit Leuven.

om diverse sporten uit te proberen. De Beweegpas is geldig tot en
met 31 december 2019.

Aanmelden
De (gratis) lezing is in de Kemphaan,

Hoe werkt de Beweegpas?

Afhaalpunten

Kennedyplein 1 in Venray. U kunt zich

1. Haal de Beweegpas bij één van

• VVV Kantoor Venray

de afhaalpunten (zie hieronder).

vóór 28 mei aanmelden via

2. Bekijk aan welke beweegactiviteit

www.synthese.nl of tel. (0478) 517300.

u deel wilt nemen.
Napraten

• Gemeentehuis Venray
• Fysiotherapie, Acupunctuur en
FysioSport Buitenlust

3. Neem contact op met de

• Fysiotherapie Wieënhof

Als vervolg op de lezing worden twee

aanbieder en maak een afspraak

• Fysiotherapie Cats & Selder

napraat-bijeenkomsten georganiseerd.

wanneer u kunt komen.

• Deelnemende sportaanbieders

Eén in Horst op 21 juni van 14.00 tot
2 en in Venray op 27 juni van 13.30 tot
15.30 uur bij Synthese, Leunseweg 51.
U kunt zich na de lezing opgeven of u
aanmelden via Synthese.

Venray, focus op mensen

WWW.VENRAYBEWEEGT.NL

16.00 uur bij Synthese, Bemmelstraat

GRATIS 55+ Beweegpas Venray

Vragen?
Hebt u nog vragen? Neem contact op met
Venray Beweegt, tel. 06-34083364
of via danny@venraybeweegt.nl. Of kijk op
www.venraybeweegt.nl/beweegpas.
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Bijenbloemenzaad bij
Boerenschans
Stichting Loobeek zaaide zaterdag 12 mei twee stroken grond bij de Boerenschans in Merselo in. Dat deed zij
met bloemzaadmengsel van Imkers Nederland. Die organisatie verspreidt het bijenmengsel om de biodiversiteit
in Nederland te bevorderen.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallo-venray.nl, klik rechts
op de pagina op “zoekertjes plaatsen”.
U kunt dan de tekst opgeven en
meteen de kosten voldoen.

Voor groenteplanten o.a. komkommers,
tomaten, paprika enz., aardbeienplanten,
cyrstantenstekken, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/spitmachine/
schudders/harken/maaiers/
kieper/mesttank/weibloter/
weisleep/schijveneg/tractor enz.
alles aanbieden 06 19 07 69 59.

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

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

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

uitvaart
onderneming

Duijf

Persoonlijke benadering, kwaliteit & professionaliteit

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

Kantoor Venray

Aangesloten verenigingen krijgen vijf kilo van het zaad om stukken
braakliggende gronden of een terrein
bij een eigen bijenstal in te zaaien.
Zaterdag maakten vrijwilligers van
stichting Loobeek de grond gereed,

waarna de imkers ‘s middags aan de
slag gingen om het zaad te strooien
en het zaadbed aan te harken. “Na de
regen van zondag kan het zaad ontkiemen om over een tijd tevoorschijn te komen. Bijen en andere

Monikesstraat 11
5801 RZ Venray
Tel. 06-51160758

insectenkunnen dan volop profiteren
van de bloemen”, aldus de organisatie. Binnenkort realiseert stichting
Loobeek, in samenwerking met de
imkers van Venray ook een bijenstal
bij de boerenschans in Merselo.

24 uur bereikbaar

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Print & Sign in Venray

Convenant Venray Bloeit
ondertekend
Stichting Venray Bloeit en gemeente Venray ondertekenden op maandag 14 mei met alle deelnemers het
convenant Venray Bloeit. Het doel van Venray Bloeit is inwoners en bezoekers zo goed mogelijk te informeren
over activiteiten en evenementen in Venray.

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

Het convenant werd ondertekend in Schouwburg Venray. onder
andere wethouder Jan Loonen van
Economische Zaken en André Tonen,
voorzitter van stichting Venray Bloeit
zetten hun handtekening onder de
samenwerking, waarmee ze beloven
uit te dragen dat het goed wonen,
werken, ondernemen en recreëren is
in Venray.
Venray Bloeit werd opgericht om
mensen en organisaties te helpen bij
de promotie van activiteiten in Venray
richting de inwoners en bezoekers.

De samenwerking tussen organisaties,
bedrijven, instellingen en inwoners
vormt hierin de basis. Venray Bloeit
werkt met diverse partners, waaronder Venray Centraal, Toeristisch
Recreatief Platform Venray, het
Venrays Ondernemers Platform en de
gemeente Venray.
Alle partners spreken in het
convenant af zich in te spannen om
samen naar buiten te treden richting
inwoners en bezoekers van Venray.
“Alle deelnemers in Venray Bloeit zijn
organisaties die actief zijn in Venray.

Wanneer we in gezamenlijkheid en
onder de gemeenschappelijke vlag
van Venray Bloeit naar buiten treden,
heeft iedereen daar voordeel bij.
Inwoners en bezoekers worden beter
en meer volledig geïnformeerd en
de boodschap die we willen delen,
bereikt meer mensen”, zegt wethouder Jan Loonen.
Venray Bloeit werkt ondertussen aan het verder professionaliseren
van de organisatie en ‘iets nieuws’.
Voorzitter André Tonen geeft aan dat
binnenkort meer bekend wordt.

www.hallo-venray.nl

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Bericht op website

ROC Nijmegen

Zonnepanelenplan niet van
gemeente Venray
Gemeente Venray heeft op haar website een bericht gezet dat zij niets te maken heeft met het Zonneplan en
hun Zonnepanelenproject Venray. De gemeente kregen vragen binnen over het project dat via folders kenbaar
werd gemaakt in Venray en zag zich genoodzaakt een statement op de website te zetten.
Het bedrijf Zonneplan
verspreidde onlangs huis-aan-huis
een brief. Daarin biedt het bedrijf
mensen onder de noemer
Zonnepanelenproject Venray
zonnepanelen aan. “De gemeente is
niet betrokken bij dit project”, laat de
gemeente weten. “Zonneplan is een

commercieel bedrijf dat op eigen
initiatief dit project in onze
gemeente is opgestart. De gemeente
heeft geen oordeel over de kwaliteit
van de geleverde z onnepanelen of
de betrouwbaarheid van het bedrijf.”
Gemeente Venray benadrukt
wel dat een duurzaamheidslening

bij de provincie, zoals genoemd in
de brief, mogelijk is. “Die lening
bestaat al een paar jaar en staat
open voor alle inwoners van
Limburg”, aldus de gemeente.
“Veel mensen verwarren de
duurzaamheidslening met een
subsidie, maar die is er niet.”

Venrayse strijdt
voor ambassadeurstitel
De 19-jarige Janine van Soest uit Venray strijdt momenteel voor het
ambassadeurschap op haar school ROC Nijmegen. Ze wil de functie graag
bekleden om er zo voor te zorgen dat ze anderen kan helpen met het
vinden van de juiste opleiding.

Verlenging functie luchthaven

Beslissing over luchthaven
De Peel uitgesteld
Staatssecretaris Barbara Visser heeft onlangs bekendgemaakt dat de militaire basis De Peel in Vredepeel
haar functie als actieve luchthaven de komende drie jaar behoudt. Wat er met de luchthaven gaat gebeuren,
is nog niet bekend. De verlenging was nodig om ervoor te zorgen dat De Peel haar functie als luchthaven
niet verliest.
In 2008 werd besloten dat
het gebruik en de relatie met de
omgeving voor alle acht militaire
luchthavens in Nederland binnen
vijf jaar moet worden vastgelegd.
Die termijn werd al twee keer
verlengd en de staatssecretaris
verwacht dat ook in november van
dit jaar nog geen besluit is genomen
over de toekomst van de luchthaven.

Omdat de basis haar luchthavenfunctie
zou verliezen als de termijn verstrijkt,
werd een verlenging ingesteld.
Op de basis in Vredepeel
mogen geen vliegtuigen landen
en de luchthaven wordt daardoor
momenteel alleen door helikopters
gebruikt. Het Ministerie van Defensie
beraadt zich nu op de functie die
De Peel kan vervullen in het geheel

van de acht militaire luchthavens in
Nederland. In het wetsvoorstel van de
staatssecretaris wordt gehint op een
mogelijke terugkeer van vliegtuigen
op De Peel. “Mede met het oog op
de verwachte reactivering van het
banenstelsel zal ook voor De Peel een
luchthavenbesluit tot stand worden
gebracht”, staat te lezen in haar
besluit.

www.heldensmarkten.nl
NIEUW NIEUW NIEUW

KOFFERBAKVERKOOP

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

op zondag 20 mei houden wij een
kofferbak verkoop op het Thyas
Complex in Helden-Panningen.
De markt is open van 9.uur tot
15.30 de entree is tot 12 jaar gratis
vanaf 12 jaar €2,Voor

info of boeken tel 0624452810 of
0651890760
mail heldensweb@outlook.com
www.heldensmarkten.nl

De juiste machine
voor uw terrein!
•
•
•
•

Maak een vrijblijvende afspraak voor een demonstratie of
meer informatie 077-4632341

Met of zonder
grasopvang.
Mulching, zij- of
achterlozing.
Benzine of diesel.
Front of
middenmaaier.

Een enorme keuze.
Bezoek onze
showroom en laat u
informeren.

Kijk voor meer informatie op www.lozeman.nl

Lozeman tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum
077-4632341

Janine is al ambassadeur voor
haar opleiding Verzorgende IG, maar
ze wil de functie graag voor het hele
ROC Nijmegen gaan bekleden. “Ik heb
zelf een keer een foute studiekeuze
gemaakt en ik wil ervoor zorgen dat
dat anderen niet gebeurt. Mensen
worden vaak heel erg beïnvloed door
hun omgeving en zaken als studiekeuzetesten. Ik ben erachter gekomen
dat ik te weinig naar mezelf geluisterd
heb tijdens het kiezen van een studie
en dat heeft ervoor gezorgd dat ik de
foute keuze heb gemaakt. Als ambassadeur wil ik graag studenten helpen
om wél de juiste keuze te maken.”
Als ambassadeur is Janine aanspreekpunt voor leerlingen en bedrijven. Ook komt de school eerst bij
haar uit als er iets gaat gebeuren.
“Het is vaak activiteiten bedenken,
meeloopdagen regelen en natuurlijk
aanspreekpunt zijn. Als een student
vragen of klachten heeft, kan dat bij
mij aangekaart worden. Dan zorg ik
dat het bij de juiste persoon terechtkomt. We hebben iedere maand vergadering met alle ambassadeurs van
de school en daarin bespreken we wat
we gehoord hebben.”

Janine strijdt momenteel om de
titel ambassadeur ROC Nijmegen.
Sinds maandag 7 mei kan haar video
op YouTube geliked worden. Degene
met de meeste likes wordt uiteindelijk
op dinsdag 29 mei uitgeroepen
tot ambassadeur van de school.
De functie wordt een schooljaar,
van augustus tot juli volgend jaar,
bekleed. “Daarna ben je nog steeds
aanspreekpunt voor sommige
leerlingen en bedrijven en je helpt de
nieuwe ambassadeurs om hun weg te
vinden”, vertelt Janine. “Het is niet dat
je na één jaar helemaal weg moet.”
De ambitie van Janine reikt echter
nog hoger dan de ROC in Nijmegen.
“Ik wil graag nog ambassadeur van
het hele mbo in Nederland worden.
Dan ben je dus voor alle mbo-studenten in Nederland het aanspreekpunt.
Dat lijkt me heel leuk om te doen.”
Stemmen op de video van Janine
op YouTube kan nog tot donderdag 24 mei. Een dag later wordt de
top 4 bekendgemaakt en op dinsdag
29 mei komt de definitieve uitslag
naar b
 uiten. Roy Boateng uit Venray
doet ook mee aan de strijd om het
ambassadeurschap.
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Vincent van Gogh en Proteion

Nominatie Zinnige Zorg Award voor IEP
Het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie (IEP) is genomineerd voor een VGZ Zinnige Zorg Award 2018.
Het IEP is een samenwerking tusen Proteion en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg in Venray.
Ouderen met dementie hebben
vaak last van gedragsproblemen,
zoals angst, agressie of ander
onbegrepen gedrag. Dat zorgt voor
een hoge belasting van de thuissituatie of het reguliere zorgcentrum, aldus de zorginstellingen. Met
het IEP helpen Vincent van Gogh en

Proteion deze ouderen. Het kleinschalig centrum in Venray heeft
twee klinische afdelingen waar kennis en ervaring uit de geestelijke
gezondheidszorg en de belevingsgerichte (verpleeghuis)zorg samenkomen. Het IEP biedt intensieve
behandeling, zorg en ondersteuning

afgestemdop de behoefte van de
patiënt en zijn of haar familie, zowel
op het gebied van dementie als het
onbegrepen gedrag. Tot slot biedt
het IEP naast persoonsgerichte zorg
een goede aansluiting en voorbereiding op de overgang naar de
uiteindelijke woonsituatie voor de

ouderen, aldus beide zorgorganisaties. Het is de derde keer dat de
zorgverzekeraar de awards uitreikt.
Zij ziet in ‘zinnige zorg’ “de manier
waarop we de Nederlandse zorg de
komende jaren betaalbaar en toegankelijk kunnen houden. Daarvoor
zijn vooruitstrevende ideeën nodig
die de patiënt centraal zetten en die
gepaard gaan met minder kosten,
bijvoorbeeld omdat verspilling en

overdaad worden gemeden”, aldus
het VGZ. De werkwijze van IEP komt
in aanmerking voor de VGZ Zinnige
Zorg Award 2018, de publieksprijs
die zorgverzekeraar VGZ toekent
aan zorgvernieuwingen. Het is een
van de elf genomineerde ideëen.
Een jury beoordeelt 29 mei wie de
drie winnaars zijn. De prijsuitreiking
vindt plaats op het hoofdkantoor van
coöperatie VGZ in Arnhem.

Anderhalf jaar geleden verwoest

Kringloopwinkel 2Switch open
De nieuwe kringloopwinkel in Venray, 2Switch, is vrijdag 11 mei officieel geopend door wethouder
Anne Thielen van gemeente Venray. Het voormalige pand van Partijdumper in de Wilhelminastaat, dat anderhalf
jaar geleden door brand werd verwoest, is geheel opnieuw opgebouwd. De afgelopen maanden zijn de mensen
van 2Switch volop bezig geweest om de winkel in te richten.
2Switch is een stichting met negen
vestigingen in Gelderland en
Overijssel. Vrijdag 11 mei werd in
Venray de tiende vestiging geopend,
de eerste in Limburg. “2Switch is een
maatschappelijke onderneming. Wij
willen als innovatief bedrijf bijdragen
aan een betere, meer duurzame
woon-, leef- en werkomgeving van
mensen. We zijn actief op het gebied

van mensontwikkeling en streven naar
een duurzame herbestemming van
goederen”, legt Bram Cossee, filiaalleider van de vestiging in Venray, uit.
Het concept van 2Switch is om
bij mensen die overtollige spullen
hebben, de goederen op te halen.
Kleding kan in speciaal daarvoor
geplaatste containers worden
gedeponeerd. Alle goederen worden

gesorteerd, eventueel schoongemaakt
of gerepareerd en vervolgens
gepresenteerd in de winkel. “Als
hergebruik niet mogelijk is, streven
we naar materiaal hergebruik. Van
sommige materialen, zoals textiel
en hout, kan in samenwerking
met andere bedrijven of product
designers weer een mooi nieuw
product gemaakt worden”, aldus

Oh, zit dat zo!

Huub Kwekkeboom van 2Switch.
“Het uitgangspunt is dat we zo min
mogelijk restafval willen afvoeren.”
Een ander belangrijk aspect is
mensontwikkeling. “Wij werken met
veel mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Daarbij werken we

Schouwburg Venray

Seminar voor
ondernemers
Ronde Tafel 160 Venray-Horst organiseert op woensdagavond 6 juni
het jaarlijkse seminar in Schouwburg Venray. Onder het thema
‘Eyeopeners: innovatie en illusie’ inspireren illusionist Victor Mids en
trendverkennersduo Fountainheads de bezoekers. De opbrengst van het
seminar gaat naar allerlei lokale goede doelen.

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

“Nieuwe inzichten kunnen onze
ogen openen, maar soms trappen we
er toch nog met open ogen in”, laat de
organisatie weten. “Innovatie en illusie liggen zo dicht bij elkaar.”

Welke persoonsgegevens mag uw
werkgever verwerken?

Illusionist Victor Mids

Door: Bram Dirkx, Van der Putt advocaten
Veel bedrijven zijn bezig met de privacywetgeving, die op 25 mei 2018 in
werking zal treden. Op basis van deze regeling heeft u meer rechten inzake de
verwerking van uw persoonsgegevens. Zo kunt u uw persoonsgegevens inzien,
wijzigen, overdragen, wissen etc. Op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) mag een bedrijf, of bijvoorbeeld uw werkgever,
uw gegevens ook niet zomaar gebruiken. Er moet een noodzaak zijn, zoals de
uitvoering van een overeenkomst, een gerechtvaardigd belang of een wettelijke
plicht, maar ook toestemming voor verwerking is een grondslag.

Ronde Tafel 160 Venray-Horst
presenteert een avond vol eyeopeners. Met een mix van wetenschap en
toverkunst geeft illusionist en medicus Victor Mids met zijn ‘neuromagic’
ondernemers een nieuwe overtuigingskracht: beïnvloeding door verbeelding. Fountainheads kijkt vanuit
de toekomst terug naar nu. Ze roepen

Een werkgever verwerkt veel persoonsgegevens van werknemers. Hij beschikt
over namen, adressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en
e-mailadressen, maar bijvoorbeeld ook
over paspoortkopieën, BSN-nummers of
wellicht ziekteverzuimdossiers.
Veel gegevens mag de werkgever
verwerken, omdat u een arbeidsovereenkomst met hem heeft. Op basis van
uw arbeidsovereenkomst ontvangt u als
werknemer salaris. De werkgever heeft
uw bankrekeningnummer nodig om uw
loon te betalen. Hij mag ook een personeelsadministratie voeren, omdat hij een
gerechtvaardigd belang heeft.
De verwerking is dan immers aantoonbaar noodzakelijk voor de verrichting
van bedrijfsactiviteiten. Soms heeft de
werkgever een wettelijke plicht om uw
persoonsgegevens te verwerken. Zo is hij
op grond van de wet gehouden om een
kopie van uw identiteitsbewijs te hebben

en moet hij bepaalde onderdelen van het
personeelsdossier enkele jaren bewaren.
Kan de werkgever de verwerking van
uw persoonsgegevens niet scharen onder
de arbeidsovereenkomst, een gerechtvaardigd bedrijfsbelang of een wettelijke plicht,
dan zal de werkgever u om toestemming
moeten vragen. Een goed voorbeeld is een
verjaarsdagskalender in de bedrijfskantine
of een smoelenboek op de intranetpagina
van het bedrijf. Een foto van de werknemer
kan handig zijn, maar het is niet noodzakelijk. Toestemming krijgen van de werknemer is dan vereist.
Daar komt nog bij dat een foto bijzondere persoonsgegevens kan bevatten.
Zo kan een foto duidelijkheid geven over de
etnische of religieuze achtergrond van de
werknemer. Bijzondere persoonsgegevens,
waaronder ook medische informatie wordt
geschaard, mag niet verwerkt worden, tenzij de AVG een uitzonderingsgrond biedt.
Dat is bijvoorbeeld het geval bij arbeids(on)

intensief samen met de gemeente,
maar ook met organisaties zoals
Vincent van Gogh en NLW Groep”,
vervolgt Bram. “Mensen krijgen bij
ons mogelijkheden zich verder te ontwikkelen, waardoor de kansen op de
arbeidsmarkt groter worden.”

geschiktheid. De bedrijfsarts mag
medische gegevens verwerken, maar
de werkgever mag deze gegevens
vervolgens niet opnemen in uw reguliere
arbeidsdossier.
Wilt u weten of uw werkgever zich
aan de nieuwe privacyregels houdt?
Laat u als werknemer tijdig en goed informeren over uw rechten onder de AVG!
Vragen? Neem contact op met
mr. drs. Bram Dirkx.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl

de toekomst tevoorschijn en inspireren
zo tot creatieve beweging.
Met dit seminar steunt Ronde Tafel
160 Venray-Horst lokale stichtingen,
sportverenigingen, scholen, cultuurplatforms, hobbyclubs en vrijwilligers
bij het verwezenlijken van hun goede
doelen. Vorig jaar werd Stichting
Wensambulance Limburg gesteund,
kreeg ‘t Bakhuuske van de molen in
Meterik meubilair en werd een bezoek
geregeld aan Zooparc Overloon voor
voor kinderen uit het asielzoekerscentrum.
Aanmelden voor het seminar kan
via www.rt60.com

Eigen route

Fietsexcursie
Ooijen-Wanssum
Projectbureau Ooijen-Wanssum geeft een eigen fietsroute uit. De route
was al een tijdje online beschikbaar, maar is vanaf eind mei ook op papier
verkrijgbaar. Ter introductie van de fietskaart vindt op zaterdag 26 mei
een fietsexcursie plaats.
De fietsexcursie begint om
10.30 uur. In Wanssum, Blitterswijck,
Meerlo en Broekhuizenvorst geven
excursieleiders die dag informatie over
het project, waarna deelnemers op
eigen gelegenheid de route kunnen
afleggen. Op de online kaart staan alle
bezienswaardigheden van het project
en er wordt bijgehouden waar werkzaamheden zijn. De interactieve kaart

laat ook foto’s en video’s zien van de
maatregelen in de gebiedsontwikkeling. De papieren kaart is verkrijgbaar
bij diverse horecagelegenheden in het
gebied en in het informatiecentrum in
Wanssum.
Deelname aan de fietsexcursie
is gratis. Aanmelden en doorgeven
van de startlocatie kan via
info@ooijen-wanssum.nl
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Winst in Leunen

Motorcrossweekend Wanssum
Motor Amateur Club (MAC) Wanssum organiseert in het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 mei een
motorcrosweekend. Midden in het dorp bouwt de vereniging een circuit.
De wedstrijd is onderdeel van
het NK motorcross van Motorsport
Organisatie Nederland. Rijders uit
heel Nederland komen naar Wanssum

om zoveel mogelijk punten binnen te
halen. Ook verschijnt een groot aantal
van de eigen leden aan het starthek.
De organisatie hoopt op veel bezoe-

kers en aanmoedigingen voor MAC
Wanssum. Naast races worden ook
een luchtkussen langs het circuit, eten
en drinken georganiseerd.

X-triathlon in Venray
Iedereen Kan Sporten en MEE Noord en Midden Limburg organiseren op zondag 17 juni de eerste X-triathlon
voor mensen met een beperking in Venray. Deelnemers kunnen zich aanmelden tot 1 juni.
een buddy. Er zijn twee parcours
waaruit gekozen kan worden,
een wedstrijdparcours en een
parcours voor recreanten, waarbij
het vooral gaat om het meedoen.
Deze triathlon is zo aangepast dat

iedereen, met welke beperking dan
ook, mee kan doen. D
eelnemers, buddy’s en vrijwilligers
kunnen zich aanmelden tot vrijdag
1 juni via www.iedereenkansporten.nl/
x-triathlon

www.jansenbartels.nl

De X-triathlon bestaat, net
als een gewone triathlon, uit
zwemmen, fietsen en hardlopen.
Maar dan aangepast, bijvoorbeeld
op afstand en tijd. Meedoen
kan zelfstandig of met hulp van

Titelstrijd Oostrum
ligt weer open
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Het eerste elftal van SV Oostrum wist zondag 13 mei de derby tegen
Leunen in winst om te zetten. In een meer spannende dan goede wedstrijd trokken de rood-witten uiteindelijk aan het langste eind en nam de
drie punten mee naar Oostrum.
Oostrum begon nog wel aardig,
maar keek na vijf minuten al tegen
een achterstand aan. Een vrije trap
van de rechterkant werd door Leunenspits Mateusz Arcimowicz ongehinderd
binnen gekopt, 1-0. Oostrum ging
op zoek naar de gelijkmaker en na
ruim twintig minuten was deze een
feit toen middenvelder Hans Custers
een afgeslagen bal ineens op de slof
nam en de bal via de lat en het hoofd
van de doelman binnen sloeg, 1-1.
Deze stand bleef tot aan de rust in
tact in een wedstrijd die zich vooral
kenmerkte door onrustig en slordig
spel aan beide zijden.
In de rust deed trainer Spruit
enkele omzettingen in zijn ploeg in
een poging de wedstrijd naar zich
toe te trekken. Laatste man Ruben
Nohlmans kwam in de spits te staan
en na vijf minuten had dit al effect.
Hij kopte een scherpe voorzet van
Hans Custers binnen, 1-2. Hierna
verzuimde Oostrum de wedstrijd
snel te beslissen en duurde het lang

voordat de derde treffer te noteren
viel. Deze kwam er uiteindelijk wel
toen Chris Wilschut vijf minuten
voor het verstrijken van de reguliere
speeltijd een pass van Dennis
Nohlmans op waarde wist te schatten
en de Leunen-doelman met een
schuiver passeerde, 1-3.
Oostrum dacht de buit binnen te
hebben maar vanaf de aftrap werd
de bal naar voren getrapt en in de
scrimmage die ontstond, schoot
Mateusz Arcimowicz de bal achter
doelman Plum, 2-3. In de blessuretijd
mocht Marwin Hermans vervolgens
nog aanleggen vanaf 11 meter, nadat
een Leunen-speler een doelpoging
met de arm verijdelde. Dit was een
koud kunstje voor de Oostrum-captain,
2-4. Door deze zege en het verlies van
koploper Melderslo ligt de titelstrijd
weer geheel open. Donderdag om
20.00 uur volgt eerst de uitwedstrijd
tegen nummer drie EWC’46 uit Well en
drie dagen later op zondag de laatste
thuiswedstrijd, ook tegen EWC.

Demonstratie
walking football
Voetbalvereniging SV Merselo voegt walking football toe aan haar
activiteiten en wil zo invulling geven aan ‘meer bewegen voor ouderen’.
Walking football is een wandelend voetbalspel voor vijftigplussers.
Op donderdag 31 mei organiseert zij van 19.00 tot 20.30 uur een
demonstratieavond op sportpark De Spar in Oostrum.
Walking football is een wandelend
voetbalspel, dat wordt gespeeld door
twee teams van elk zes spelers.
De spelers proberen al lopend de bal
in het doel te krijgen van de tegenstander. In het doel staat gaan doelman, die kent men niet bij dit spel.
De bal mag niet hoger komen dan de
heup en er is geen lichamelijk contact.

Een goede warming-up gaat
vooraf aan het spel om blessures zoveel mogelijk te voorkomen.
Aanmelden voor walking football bij
SV Merselo kan via famzegers@
home.nl Voor meer informatie kan
men terecht op de demonstratieavond
op donderdag 31 mei op sportpark
De Spar in Oostrum.

Derde Mud Cross
in Wanssum
De derde editie van Mud Cross Wanssum wordt georganiseerd op
zondag 3 juni. De obstakelrun vindt plaats op en rond sportpark
De Meulebèèk in Wanssum. De organisatie pakt het deze editie anders aan
dan de vorige twee keer.
Qua parcours zijn er dit jaar niet
veel grote veranderingen. De organisatie besloot hiertoe na positieve reacties na de vorige editie.
Toen verschenen ruim 250 deelnemers
aan de start in Wanssum.
Zoals elk jaar worden wel
een aantal nieuwe obstakels in
het parcours opgenomen, maar
de organisatie hoopt de grootste
vooruitgang te boeken op het gebied
van sfeer en uitstraling. Zo is er
tijdens en na de obstakelrun een
dj en is er ook meer aandacht voor

de aankleding van het evenement.
Bovendien kunnen deelnemers voor
het eerst een T-shirt bestellen als ze
zich inschrijven.
Deelnemers kunnen zich opgeven
voor de categorie tot en met 12 jaar
en voor de categorie 13 jaar en ouder.
De senioren kunnen een ronde van
5,7 kilometer één, twee of drie keer
afleggen. Hoeveel rondes de deel
nemers rennen, kunnen ze tijdens de
obstakelrun zelf bepalen.
Kijk voor meer informatie of aanmelden op www.mudcrosswanssum.nl
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GEPLUKT Margo Bolenius

Ze ontvluchtte Venray ooit vanwege het beklemmende gevoel. Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon en Margo Bolenius (55) keerde samen met haar man Gerard Heldens terug
naar de gemeente. In Smakt voelt Margo zich helemaal thuis en heeft ze de tijd en ruimte om te doen waar ze graag mee bezig is. Deze week wordt Margo geplukt.
toen al klein. Smakt, daar had ik zelfs
nog nooit over nagedacht.” Margo
bleef tot haar 22e in Venray wonen.
Toen trouwde ze met Gerard en
gingen ze samenwonen in Leunen.

“Als mensen me 40 jaar geleden
hadden gezegd dat ik in Smakt
zou gaan wonen, had ik ze raar
aangekeken”, vertelt Margo. “Ik ben
in Venray opgegroeid en dat was

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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“We woonden in de straat waar het
populaire uitgaanscentrum De Steeg
ook lag. Daar zijn we nog regelmatig
uitgegaan in die tijd.”
Na de tijd in Leunen vertrok het
echtpaar naar Elst, tussen Nijmegen
en Arnhem in. Margo had namelijk in
Nijmegen gestudeerd en kon daarna
aan de slag in het Radboudziekenhuis.
Gerard werkte juiste in Arnhem.
“Precies ertussenin was dus perfect.
Ik was ook blij dat ik Venray achter
me kon laten. Het voelde op de een of
andere manier als beperkend. Ik ben
blij dat ik die keuze heb gemaakt.”
Margo werkte als hoofd assistente
klinische farmacie in het Nijmeegse
ziekenhuis. “Dat betekent dat ik in
de apotheek werkte. Eerst was ik
bezig met bereiden en afleveren van
medicijnen, maar als leidinggevende
was het meest boeiende aan de
functie het begeleiden van collega’s
die ik het specifieke van het vak mocht
leren.”
Margo besloot het roer echter
helemaal om te gooien. Ze liet zich
omscholen en ging aan de slag als
begeleider van mensen met grote
afstand tot de arbeidsmarkt in de
sociale werkvoorziening. “Daarna
deed ik verzuimbegeleiding bij
midden- en kleinbedrijven en
begeleidde ik zowel werknemers
als ondernemers. Daarna werd ik
manager P&O bij Jan Linders.” Dat was
voor Margo allemaal interessant werk,

maar toch kriebelde het. “Ik wilde
iets voor mezelf beginnen. Dat is
het ondernemende in mij.” Ook op
privévlak volgde er een drastische
verandering. Samen met Gerard
verhuisde ze naar Smakt. “In Smakt
gaan wonen, voelde als thuiskomen.
Terug naar de roots. Het is heerlijk
rustig hier in Smakt en als ik behoefte
heb ga ik erop uit. De gemeenschap is
betrokken en er gebeurt genoeg.”

In crisistijd begonnen
met bedrijf
Zes jaar geleden begon Margo
haar onderneming Bolenius HR Advies
& Begeleiding. Ze begeleidt mensen
en organisaties of bedrijven in het
vitaler worden. Zowel fysiek, emotioneel als mentaal. “In mijn eigen
bedrijf kan ik ideeën zelf vormgeven
en zelf beslissen welke kant ik op ga”,
vertelt ze. “Wat ik nu doe, intensieve
individuele begeleiding en dat ook op
organisatieniveau, is ook vrijwel niet
in loondienst uit te voeren. Ik vind het
heerlijk om te doen.”
Margo begon midden in de crisistijd met haar bedrijf. “Dat was misschien niet handig, maar als ik dat aan
kon, kan ik alles aan.” Het tekent wel
hoe Margo is. “Ik ben een doorzetter.
Als ik ergens aan begin, ga ik er helemaal voor en doe ik er alles aan om
er een succes van te maken. Daarmee
daag ik mezelf enorm uit. Soms wil ik

te veel. Maar door de jaren heen leer
je hoe je er mee om moet gaan.”

Soepel blijven en rust
in het hoofd
Het onvermoeibare kwam ook
naar voren bij de sport die Margo al
25 jaar beoefent. Ze doet namelijk aan
hardlopen, al is dat de laatste jaren
wel minder geworden. “Voorheen ging
ik twee of drie keer in de week bij een
club lopen. Nu niet meer.” Wel gaat
ze graag met de fiets overal heen.
Ook is Margo veel bezig met meditatie, yoga en pilates. “Dat doe ik om
twee redenen. Ten eerste om soepel
te blijven en ten tweede om rust in
mijn hoofd te krijgen. We hebben het
tegenwoordig allemaal zo druk en ons
brein staat nooit meer stil. Yoga is een
goede manier om tot rust te komen
en alle gedachten te ordenen.” Om tot
rust te komen, leest Margo ook regelmatig. Vaak zijn het dan biografieën
of autobiografieën. Niet van sporters
of willekeurige mensen. “Ik lees graag
de verhalen van sterke vrouwen. Dan
moet je denken aan Oprah Winfrey,
Michelle Obama en Beth Hart. Ik ben
dan vooral benieuwd naar het verhaal achter de mens. Hoe zijn ze in het
echte leven? Wat doet de macht met
hen? Wat beweegt mensen om tot de
beslissingen te komen die ze maken.
Mensen zijn soms namelijk heel rijk,
maar aan de andere kant heel arm.”
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Een kijkje bij de buren
Soms kan het heel inspirerend zijn eens te kijken hoe de buren iets aanpakken. Op deze pagina’s richten we onze aandacht op buurgemeente Deurne. Met bijzondere projecten en
burgerinzet realiseren zij allerlei bijzondere initiatieven. Laat u verrassen door de buren.

Jongerensociëteit Walhalla

Feesten in een kasteel
Jongerensociëteit Walhalla is gevestigd in het Groot Kasteel in Deurne.
In en rondom de kasteelruïne organiseren de jongeren van Walhalla
wekelijks feestjes en activiteiten. Jesse Brouwers (18), Nynke Geus (18) en
Maarten van Osch (17), drie van de vijf bestuursleden van de jongeren
sociëteit, vertellen over hun Walhalla.

Maarten van Osch, Nynke Geus en Jesse Brouwers in jongerensociëteit Walhalla

In 1964 werd sociëteit Walhalla
opgericht, met als doel om Deurnese
jongeren makkelijker met elkaar in
contact te laten komen. Sinds 1966
is de vereniging al gevestigd in het
pand van het Groot Kasteel in Deurne.
Waar het begon met af en toe wat
bijeenkomsten, organiseert Walhalla
nu wekelijks activiteiten voor jongeren
van alle leeftijden in de kasteelruïne.
Jesse: “We staan een beetje bekend
als de ‘hangplek’ voor leerlingen
van het Willibrord Gymnasium, maar
van dat imago willen we eigenlijk af.
We willen voor iedereen een gezellige
ontmoetingsplek zijn.” Voor de huidige
leden is Walhalla dat al. “Mensen uit
allerlei leeftijdsgroepen zijn lid en met
het bestuur zijn we bijvoorbeeld heel
hecht. Het is heel leuk om daar deel
van uit te maken”, vertelt Nynke.

Themafeestjes,
pubquizzen en
zomerfeesten

- nieuw wandelpad door de Peel.
- wandel- en fietsarrangementen.
- barbecueworkshops.
- buiten koken.
- feesten.
- binnen- en buitenactiviteiten.
- combinaties mogelijk van activiteiten
en locaties.
Natuurpoort de Peel
Leegveld 8a Deurne
0493-745008
www.natuurpoortdepeel.nl

De Reizende Man
Liesselseweg 183 Deurne
0493-313790
www.reizendeman.nl

In de sociëteit worden allerlei
activiteiten georganiseerd. Jesse:
“We hebben bijvoorbeeld het
maandelijkse Frissa. Dat is in eerste
instantie bedoeld voor jongeren onder
de 18 jaar, om ze zo in aanraking te
laten komen met Walhalla. Maar ook
hier is eigenlijk iedereen welkom.” Hij
voegt toe: “Verder hebben we dingen
als themafeestjes, pubquizzen, je kunt
het zo gek niet bedenken. Er is echt
voor ieder wat wils.”
Jaarlijks vinden er rondom het
kasteel de Zomerfeesten plaats.
Jesse: “Dat is een festival dat officieel
losstaat van Walhalla.” Maarten vult
aan: “Maar het wordt wel gedragen
door Walhalla-leden. De Zomerfeesten
en Walhalla lopen als het ware

door elkaar heen.” Dit jaar vindt het
festival plaats van vrijdag 13 tot
en met zondag 15 juli. Het wordt
alweer de 44e editie en daarmee
zijn de Zomerfeesten één van de
oudste festivals van Nederland. Voor
de jongeren van Walhalla staan de
Zomerfeesten gelijk aan twee weken
gezelligheid. “In die weken zijn er
continu mensen op de binnenplaats
aan het opbouwen en aan het
voorbereiden voor de drie dagen
Zomerfeesten, zowel leden als oudleden.”

Kasteelherentraditie
Dat Walhalla al generaties populair is bij jongeren uit de omgeving
Deurne en dat de oud-leden zich nog
steeds betrokken voelen bij de sociëteit, blijkt uit de kasteelherentraditie.
Nynke: “De kasteelheren zijn mensen die geen actief lid meer zijn van
Walhalla, maar die de vereniging wel
financieel blijven steunen. Vaak kwamen ze hier vroeger ook veel. Mijn
ouders zijn bijvoorbeeld Kasteelheren.
Voor deze groep wordt ook jaarlijks
een activiteit georganiseerd, om ze te
bedanken voor hun lidmaatschap als
Kasteelheer.”
Walhalla is in 2018 voor het 52e jaar
in het kasteel gevestigd. Voor de ruim
350 leden die Walhalla heeft, is de
bijzondere locatie van de sociëteit in
het Groot Kasteel bijna vanzelfsprekend geworden. Jesse: “Bezoekers die
langs komen lopen en even kijken wat
er zich hier allemaal afspeelt, vinden
het vaak ook prachtig. We staan er
zelf helemaal niet zo bij stil, maar als
je er over nadenkt is het eigenlijk ook
wel heel speciaal en cool dat we hier
zitten.”
(Foto afgelopen editie evenement:
Martien van Dam)
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Deurne doet ‘t: samen sterker

‘Een mooiere openbare ruimte
en burgers die zich gehoord voelen’
Gemeente Deurne is afgelopen jaar gestart met het project Deurne doet ‘t. Het is een samenwerking tussen
gemeente Deurne, werkbedrijf Senzer en Du Pré groenprojecten, die voor dit project werkzaamheden, mensen
en budgetten samenvoegen. Ook de inwoners van Deurne spelen een belangrijke rol. Zo levert het project voor
alle partijen voordeel op, stelt gemeente Deurne.

Plaatsing van een picknickbankje in een park in Deurne

Bewoners denken mee over de invulling van het Tasveld in de Deurnese spoorzone
“Deurne doet ’t is ontstaan toen
we merkten dat de toenmalige manier
van werken niet meer het gewenste
effect behaalde. Als je efficiënter
wilt werken, kun je de kwaliteit van
je werkzaamheden stukje bij beetje
verminderen, maar uiteindelijk is
daar ook een grens en is een andere
manier van werken misschien wel
veel beter”, vertelt Harold Stultiens
van de afdeling Beheer, Onderhoud
en Realisatie van gemeente Deurne.
Een groep mensen boog zich over dit
vraagstuk en het resultaat was Deurne
doet ‘t.

Krachten bundelen
“Mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt kunnen
zo via de gemeente en het
aannemersbedrijf toch werken in de
openbare ruimte van Deurne. Die
driehoeksamenwerking is nieuw,

die heb ik nog nooit eerder ergens
gezien. Wat Deurne doet ’t nog beter
maakt, is de belangrijke rol van
burgerparticipatie.”

Deurnes niveau
verhogen door mee
te werken
Dit levert veel op voor zowel
de bewoners als de gemeente,
stelt Stultiens: “Een van de meest
sprekende voorbeelden is dat
statushouders die taalles krijgen als
onderdeel van daarvan aan het werk
gaan in de openbare ruimte. Dat is een
win-winsituatie, want het levert extra
handjes op die de openbare ruimte
netjes houden én het is goed voor
de integratie van de statushouders.”
Dit weerspiegelt de bedoeling van
Deurne doet ‘t: het brengt mensen uit

verschillende partijen bij elkaar die
hun krachten bundelen.
Een ander belangrijk
onderdeel van Deurne doet ’t is
de burgerparticipatie. “Inwoners
van Deurne kunnen komen met
initiatieven en daar zelf aan
meewerken. Dat is op zich niets
nieuws. Wat wel nieuw is, is dat we
dus met de drie partijen gaan bekijken
op welke manier we het aan gaan
pakken, in plaats van met maar één
of twee partijen.” Dat verhoogt de
kwaliteit van werken. “Eerst was het
zo dat we de inwoners nodig hadden
om een bepaald kwaliteitsniveau
te halen binnen de openbare
ruimte. Nu garanderen we ze al een
niveau, het ‘Deurnes niveau’, en
kan dat worden verhoogd als ze zelf
meewerken. Meehelpen loont dus.”
Inmiddels lopen er in de gemeente
een paar honderd initiatieven.
Stultiens vervolgt: “In Neerkant
bijvoorbeeld, zou het centrum een
opknapbeurt krijgen. De bewoners
hadden hogere verwachtingen dan
het Deurnes niveau garandeert. We
zijn toen in gesprek gegaan met
de bewoners en zij kwamen met
schetsen en tekeningen. Inmiddels
zijn we volop in de uitvoering van een
centrum waar de bewoners achter
staan.”

Inwoners voelen
zich meer gehoord en
gesteund

Werkzaamheden bij een boomaanplantingsproject in Neerkant

Maar wat levert deze
samenwerking Deurne nu op? Het
eerste jaar zit er inmiddels op en de
eerste resultaten zijn al zichtbaar.
“Een hogere kwaliteit van de open
bare ruimte, bijvoorbeeld, en
bewoners die zich meer betrokken
voelen bij hun woonplaats”, legt
Stultiens uit. “Bovendien komen we

Opruimwerkzaamheden na de storm in Deurne

Lavendelperken in Rijtse Vennen in Deurne
worden in oude glorie hersteld
door het bundelen van de krachten
tot een veel slimmere en efficiëntere
manier van werken.” Ook de reacties
van de inwoners van Deurne zijn
goed. “Natuurlijk gaat er wel eens
iets mis, maar over het algemeen
voelen ze zich meer gehoord en

gesteund.” Toch is het project nog niet
uitontwikkeld. “We zitten zogezegd
pas in de pilotfase. Ik denk zelfs dat
we nooit stoppen met ontwikkelen,
want je moet toch in blijven spelen op
de behoeften van de gemeenschap.”
Foto’s: Deurne doet ‘t (Facebook)
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aan
Sascha van Well

Trein
rijdt niet
‘Beste reizigers, de trein
van Nijmegen naar Venray
rijdt niet door een aanrijding
met een persoon.’ Iedereen
die met het openbaar vervoer
reist, zal het wel kennen.
Mijn eerste gedachte is altijd,
hoe moet ik nu thuis komen?
En daar schaam ik me enorm
voor.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sascha van Well
16 jaar
Venray
CIOS

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn oma en mijn ouders zijn mijn
grootste voorbeelden. Ik heb gewoon
respect voor mijn oma (92) omdat zij
nog zo aan het genieten is van het
leven, veel reist maar vooral veel
liefde toont aan iedereen. Ook omdat
dit nog de enige oma is die ik heb,
geniet ik extra veel van haar. En mijn
ouders, omdat zij niet alleen mijn
ouders zijn maar ook mijn beste vrienden en zij mij dingen leren die niemand anders mij kan leren.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik was het meest zenuwachtig toen ik
eindexamen deed vorig jaar. Waarom?
Ik heb eigenlijk geen idee. Het is
zo’n moment dat je eigenlijk al met
je hoofd bij de vakantie zit en bij je
nieuwe opleiding, waardoor je stiekem wel een beetje druk voelt voor
als je het niet zou halen.
En ik was het meest zenuwachtig toen
ik in 2012 voor het eerst met mijn
judovereniging naar Letland mocht op
judotoernooi (ik zat net twee weken
bij deze verenging). Hier ging ik als
10-jarig meisje zonder ouders, alleen
met mijn trainer en nog twee andere
teamgenoten naartoe. Vervolgens heb
ik wel mooi de zilveren medaille bin-

nen gehaald.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschappen zijn: spontaniteit, behulpzaamheid en ik heb veel
doorzettingsvermogen. Mijn slechtste
eigenschap is dat ik heel eigenwijs
ben.
Wat is je droombaan?
Ik zou heel graag bij de politie willen, omdat ik van uitdagingen hou, ik
wil graag iets doen voor anderen en
wil van alles ontdekken/onderzoeken. Daarnaast lijkt het mij gewoon
een supertoffe baan omdat het een
dankbaar beroep is en omdat je iets
kan betekenen voor een ander en de
maatschappij. Bovendien is zo’n politie-uniform dragen ook niet niks voor
een vrouw.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk nu al bijna 2 jaar bij de
Jumbo en heb het daar erg naar mijn
zin. Ik ben daar begonnen als vakkenvuller, waar ik na ongeveer een
half jaar de vraag kreeg of het mij niet
leuk leek om verse pizza’s te gaan
maken. Nu loop ik al bijna anderhalf
jaar in een leuk pakje rond met muts
en al. Ook werk ik inmiddels afwisselend op de broodafdeling. Maar mijn
eerste echte werk was natuurlijk, zoals
bij de meesten, als krantenbezorgster.
Dit heb ik ongeveer twee jaar gedaan
door weer en wind.
Wat is je favoriete hobby?
Waarom deze?

Ik heb eigenlijk niet een specifieke
hobby. Mij krijg je wel zo gek om mee
te gaan, als het maar met sporten te
maken heeft. Bovendien hou ik van
nieuwe dingen proberen en uitvinden,
dus een keertje wat anders lijkt me
ook leuk. Zelf heb ik altijd gedanst,
gejudood en gevoetbald, wat ik overigens nu nog steeds doe.
Wat is de beste uitvinding ooit?
Eten. Eten is voor mij echt de beste
uitvinding. Because I love food.
Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou zo graag nog een keer in mijn
leven een wereldreis willen maken.
Waarom? Nou heel simpel, ik ben
gewoon heel nieuwsgierig en ik wil
alles van de hele wereld zien. Ik wil
andere culturen zien leven, ik wil zien
hoe alles in elkaar zit en ik wil ander
eten proeven.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik haat lezen, dus geloof mij als ik zeg
dat ik niet eens meer weet welk boek
ik voor het laatst heb gelezen. Ik denk
eentje voor school omdat het moest,
maar anders zou ik het niet weten.
Ben je bijgelovig?
Nee, ik geloof gewoon in toeval.
Festival of discotheek?
Discotheek.
Dag of nacht?
Sowieso nacht. Ik hou van slapen en
als ik niet slaap, hou ik ervan om uit te
gaan met vrienden. Alhoewel je over-

dag natuurlijk ook veel leuke dingen
kan gaan doen met vrienden.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Dat ze gewoon zien dat ik mijzelf ben.
Spontaan, open en eerlijk. En niet dat
ze denken dat ik zo nep ben, maar
leuk probeer over te komen. Wat ik
soms wel kan begrijpen, aangezien
ik vaak wat te enthousiast ben, iets
te vrolijk en iets te eerlijk voor een
eerste keer. Dan lijkt het vaak al snel
gespeeld.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Dat ik misschien wat vaker trots op
mijzelf mag zijn. Ik ben altijd zo gedreven dat ik soms wel eens vergeet wat
voor goede dingen ik eigenlijk wel
niet allemaal gedaan heb. Ik keek
altijd alleen naar wat ik fout deed en
wat ik dan beter kon doen. Wat vaker
trots op mijzelf zijn, dat heb ik van
echt mijn moeder geleerd.
Wie kent jou het beste?
Met 100 procent zekerheid mijn
moeder. Zij weet al wat ik wil gaan
vragen, als dat ik het nog niet eens
gevraagd heb. Zij ziet wanneer er iets
met mij is als niemand anders dat
ziet. Zij weet wat ik zou doen in een
bepaalde situatie als ik er niet ben en
zij weet wat ik zou zeggen als ik het
even niet zelf kan zeggen. Kortom:
mijn moeder en ik zijn twee handen
op een buik.

Mijn eerste gedachte zou
niet over mezelf moeten zijn,
maar over de persoon die zo ver
is gepusht om niet meer te
willen of de familie die straks
het nieuws zal horen.
Op het station hoor je
iedereen al praten: ‘Hoe kunnen
mensen dit nu doen in de spits,
dat is echt egoïstisch.’ Horen die
mensen zichzelf wel goed?
Wat als het iemand is die jij
kent? Wat moet de machinist
wel niet denken? Egoïstisch?
Nee. Als mensen geen andere
mogelijkheid meer zien en jij zo
reageert, dan ben jij egoïstisch.
Helaas krijgen mensen die
hulp nodig hebben deze pas
veel te laat. Een reden hiervoor
is dat er zoveel mensen zijn die
hulp nodig hebben op het
moment en dat er te weinig
mensen zijn die dit kunnen
bieden. Maar dat mensen eerst
een poging moeten doen om
zichzelf van het leven te
beroven voordat ze de hulp
kunnen krijgen die ze nodig
hebben, is absurd.
Die eerste gedachte kan ik
niet veranderen bij mensen,
maar ik hoop dat de tweede
gedachte nu een beetje minder
egoïstisch wordt.
Anne
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 18

Gemeente moet meer inzetten op integratie arbeidsmigranten
Vorige week legden we u de stelling voor ‘de gemeente moet meer inzetten op de integratie van arbeidsmigranten’. Aanleiding was een noodkreet
van stichting Arka en het dorpsradenoverleg: volgens hen wordt er in Venray
te weinig ingezet op de integratie van arbeidsmigranten, terwijl de groep
inmiddels wel een belangrijke rol in de samenleving vervult. Zij zien dat veel
dorpsraden nog weinig contact krijgen met de zogenaamde MOE-landers.
Zij wil nu dat de gemeente dit meer aandacht gaat geven en wijzen naar
buurgemeente Horst aan de Maas, waar een intensievere aanpak al vruchten afwerpt. Aan de ene kant staan mensen die het een goed plan vinden:
arbeidsmigranten maken in sommige dorpen een aanzienlijk deel uit van de
inwonersaantallen. Waarom zou je hen dan niet omarmen? Dorpen die met
krimp te kampen hebben, zouden juist een boost kunnen krijgen wanneer
deze arbeidsmigranten zich intensief willen binden aan het dorp en meedoen

in de samenleving.
Daarentegen kun je ook zeggen dat het de taak van arbeidsmigranten is
om ook een stap in de goede richting te zetten. De gemeente biedt een aantal
handvaten, maar mensen moeten zelf de keuze maken om te willen integreren. Extra moeite hiervoor kost geld dat ook anders besteed kan worden.
Veel arbeidsmigranten willen voor de lange termijn ook helemaal niet hier
blijven, dus waarom zou je veel moeite in deze bevolkingsgroepen stoppen?
Elke week wordt er een poll in de HALLO geplaatst waarin de inwoners
van de gemeente Venray hun mening kunnen uiten. HALLO vindt het belangrijk om de mening van de inwoners van Venray te horen en te delen. Op onze
Facebook-pagina kan iedereen aangeven of ze het eens of oneens zijn met de
stelling. Een uitgebreide reactie geven is ook mogelijk. Geef ook uw mening
via www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Verzegeld
Ik vind het prima als er
weer vliegtuigen op De Peel landen
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Staatssecretaris Barbara Visser heeft onlangs bekendgemaakt dat de
militaire basis De Peel in Vredepeel haar functie als actieve luchthaven de
komende drie jaar behoudt. Wat er met de luchthaven gaat gebeuren, is nog
niet bekend, maar dankzij de verlenging behoudt De Peel haar functie als
luchthaven.
Op de basis in Vredepeel mogen geen vliegtuigen landen en de luchthaven
wordt daardoor momenteel alleen door helikopters gebruikt. In het wetsvoorstel van de staatssecretaris wordt gehint op een mogelijk terugkeer van vliegtuigen op De Peel.

BROEKEN 10-DAAGSE
T/M ZONDAG 27 MEI

KOOPZONDAG 27 MEI
van 13.00 tot 17.00 uur
IJS
2e BROEK HALVE PREKE
N

BRO
OP ALLE DAMES EN HERENven)
(tenzij anders aangege

Graag tot ziens bij:

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

500 m winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
Wintergroene
leibomen
3,5 meter hoog
vol rek

€ 99,- per stuk

n
Eénjarige plante
en kuipplanten
tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden
2e Pinksterdag open
van 9.00-16.00 uur

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Ik vind het prima als De Peel weer als volledige luchtmachtbasis gebruikt
gaat worden. Er ligt een vliegveld, dus waarom zou je dat niet ten volle benutten? Mensen die in de buurt wonen, wisten waar ze aan begonnen toen ze er
gingen wonen. Met overlastbeperkende maatregelen kan dat prima.
Daarentegen kun je ook afvragen: waarom is het nodig om De Peel weer
actief te maken? Heel Venray ervaart hinder van het vlieggebied, niet alleen
qua geluid maar ook qua beperkingen in verband met het vliegveld. Als het
dringend nodig zou zijn, zou dat toch wel duidelijk worden?
Ik vind het prima als er weer vliegtuigen op De Peel landen. Wat vindt u?

Nooit leuk, een overlijden
in kennissenkring. Ik besloot
op mijn werk een
condoleancekaartje te kopen
(gemaakt door de zusters
Ursulinen) en de postzegel in
het dorp bij de lokale buurtsuper te halen.
“Neen mijnheer, u kunt ze
alleen per tien stuks kopen.
Probeert u het eens bij het
benzinestation, daarin is een
postagentschap gevestigd.”
Ook daar was het niet mogelijk,
zodat ik nu in het bezit ben van
een stickervel met daarop
twintig blozende wangetjes van
onze vorst, ontworpen eind
2013. Ik vraag me af of zijn
gezichtje nu nog binnen de
kaders van de postzegel past,
maar dat ter zijde.
De kaart was in ieder geval
nu voorzien van z’n wettelijk
bepaalde porto. Maar wat doe
ik dan met de overgebleven
negen zegels? Alles gaat toch
tegenwoordig digitaal? E-mail,
webmail, gmail, griesmail,
stuifmail, bedenk het maar, en
het is er. Waar is de goede oude
tijd gebleven waarin we nog
brieven verstuurden? Nou, ik
heb de oplossing gevonden voor
mijn overschot aan postzegels.
De eerste negen lezers die het
leuk vinden een ouderwetse
brief te ontvangen, zal ik hierin
voorzien.
Stuur uw postadres, digitaal
(dat dan weer wel) naar
mstreefkerk72@kpnmail.nl of
laat uw adres achter bij het
leescafé. Uiteraard zal ik hier
vertrouwelijk mee omgaan.
Ik zal u dan een ouderwets
leuke, maffe, inspirerende brief
sturen, en wie weet ontstaat er
een leuke correspondentie…
Ik daag u uit! Een fijne week
toegewenst en graag tot ziens
in het leescafé.
Maarten
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Hoog tijd voor verjonging
46,9% van de stemgerechtigden in Venray heeft niet gestemd bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Zij hebben misschien gedacht dat hun stem
toch niet telt en dat het vrij weinig uitmaakt. Toch waren het weer
belangrijke verkiezingen want je hebt allemaal bepaalde idealen en
waarden die je belangrijk vindt. En dat in de plaats waar je woont, werkt
of leert en natuurlijk ontspant.
jongeren staan voor een betere
toekomst. Velen vinden politiek saai,
maar je eigen toekomst is dat niet.
Er zijn genoeg jongeren in Venray die
barsten van het talent en politieke

VENRAY Lokaal is als nieuwe
lokale fusiepartij zeer verheugd
met het aantal nieuwe leden en
vooral ook aanstormende jeugd.
Hun stem is belangrijk omdat juist

ambitie. Natuurlijk is hun ervaring
per definitie beperkt, maar een frisse
blik kan minstens zo waardevol zijn.
Je begrijpt elkaar nu eenmaal beter
als je bent opgegroeid in dezelfde
tijdgeest en met dezelfde problemen
en uitdagingen te maken hebt. De
gemiddelde leeftijd van de Venrayse
gemeenteraadsleden is 50 jaar, hoog
tijd voor verjonging dus.
Ben je jong en twijfel je wellicht
om actief mee toe doen? De jeugd is

zwaar ondervertegenwoordigd dus
grijp die kans en zoek contact met
ons. Politiek is niet saai en stoffig.
Politiek is ook voor jou, want jij
begrijpt je leeftijdsgenoten het best.
De lokale politiek is er klaar voor.
Wij van VENRAY Lokaal bieden jullie
deze opstap. Er valt veel te leren en te
beleven. Kijk op onze website en volg
ons via sociale media.
Peter Custers,
VENRAY Lokaal
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Private Lease

FABIA
FABIA COMBI
OCTAVIA

Exclusief
inruilpremie van

vanaf € 219
p.m.

 Gemakkelijk

Venray, Keizersveld 85.
Telefoon 0478 - 55 13 00

OCTAVIA COMBI
SUPERB
SUPERB COMBI

€ 1.200

€ 700 inruilvoordeel
€ 700 inruilvoordeel
€ 700 inruilvoordeel

FABIA en FABIA COMBI € 229 per maand Zolang de voorraad strekt.


Echt alles is inbegrepen, je
betaalt alleen de brandstof

AutoArena

€ 1.200 inruilvoordeel
€ 1.200 inruilvoordeel
€ 700 inruilvoordeel

Exclusief
inruilpremie van

Private Lease
vanaf € 329
p.m.

Betrouwbaar

Zekerheid

Verantwoord en vertrouwd met
het Private Lease Keurmerk

Een vast maandbedrag
zonder onverwachte kosten

ŠKODA Service in:
Venlo, Celsiusweg 5. Telefoon 077 - 320 30 40
Panningen, J.F. Kennedylaan 20. Telefoon 077 - 306 06 66

BEKIJK HET

A

W W.AU TO
ANBOD OP W

A R E N A.N L

• Inruilpremies zijn geldig tot en met 28 juni 2018. Getoond tarief is o.b.v. Private Lease inclusief btw, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico. De consumentenadviesprijzen zijn inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten,recyclingbijdrage en leges.
Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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Familiespeurtocht
Boshuizerbergen

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

IVN Geijsteren-Venray organiseert een foto- en opdrachtenspeurtocht
voor kinderen en hun familie op maandag 21 mei. De speurtocht vindt
plaats in natuurgebied Boshuizerbergen in Venray.

Molendagen in Merselo
Tijdens de Nationale Molendagen op zaterdag 12 en zondag 13 mei konden de wieken van molen
Nooit Gedacht in Merselo weer draaien. Na bijna twee maanden restauraties aan de kap, konden
bezoekers de molen weer in volle glorie bewonderen. Bezoekers konden koekjes bakken met molengemalen meel, rondleidingen volgen en genieten van een hapje of een drankje. (Foto: Rob Beckers)

High tea voor mantelzorgers
Hartgroep nodigt mantelzorgers uit voor een high tea in restaurant Corfu in Venray op zaterdag 26 mei van
12.30 tot 14.30 uur. Voorafgaand aan de high tea, van 09.30 tot 12.30 uur, vindt een workshop plaats.
Hartgroep behartigt de belangen
van hart- en vaatpatiënten en vindt
het belangrijk dat mantelzorgers
gewaardeerd worden. Daarom organiseert zij, in samenwerking met het
Steunpunt Mantelzorg Venray, een

gratis high tea voor mantelzorgers.
De workshop voorafgaand aan
de high tea is tegen betaling en voor
iedereen toegankelijk. Deelnemers
dragen bij aan het verwennen van
de mantelzorgers en nemen ook deel

aan de high tea. Aanmelden voor
de high tea (workshop) kan tot
24 mei via mantelzorg@venray.nl
of 0478 51 73 90. Kijk voor meer
informatie op www.hartgroep.nl of
bel naar 0478 22 50 00.

Tijdens de fotozoek- en
opdrachtenspeurtocht gaan kinderen
met hun ouders of grootouders op pad
tussen de jeneverbessen en over de
stuifzanden van de Boshuizerbergen.
De foto’s wijzen de weg. Onderweg
komen deelnemers verschillende
opdrachten tegen met vragen als hoe
ziet zand eruit door een vergrootglas?
Zijn de korrels allemaal even groot?
Kinderen ontdekken de verschillende

grondlagen met een grondboor en
mogen een zandschilderij maken.
Ook gaan ze op zoek naar verborgen
schatten in de bodem.
De tocht start tussen 09.30 en
10.30 uur vanaf de parkeerplaats
aan de Maasheseweg, tegenover de
afslag naar Smakt. De tocht duurt
ongeveer 2 uur en deelname is gratis.
Deze wandeling is minder geschikt
voor kinderwagens.

Veldeke Venroj

Lezing over Duitse begraafplaats
Dialectvereniging Veldeke Venroj organiseert op dinsdag 22 mei een
lezing over de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn. De lezing wordt
gegeven door de heer Sakkers, die een studie heeft gemaakt van het
begraven van gesneuvelde soldaten in de loop der tijden.
De heer Sakkers heeft zich met
name verdiept in de Duitse begraafplaats. Daar liggen ongeveer 31.500
gesneuvelden begraven. Ook heeft
hij ook naspeuringen gedaan in
Den Haag, Berlijn en Kassel, waar
de Duitse Oorlogsgravenstichting is
gevestigd. Zo heeft hij allerlei wetenswaardigheden boven water gehaald,
waarover hij ook een boek gaat uitgeven. In de lezing gaat hij dieper

in op de achtergronden: waarom de
Duitse begraafplaats juist in Ysselsteyn
is gekomen, wat de bevolking ervan
vond, het Nederlandse en Duitse
beheer, de identificatie van gevonden
gesneuvelden en nog veel meer.
De lezing wordt gehouden in
zaal Odeon in Venray en begint
om 20.00 uur. Ook niet-leden van
Veldeke zijn welkom tegen een kleine
vergoeding.

Wij zijn op zoek naar:

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

• metselaars • bouwtimmerman
• tig-lasser • monteur machines (E & W)
• goede verdiensten
• doorgroeimogelijkheden en opleidingen

• aanbod op maat
• een bedrijf met fijne collega’s

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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Keurmerk gemeente

Tachtigste fairtradehandje schouwburg
Tijdens de fairtrade-week heeft wethouder Martijn van der Putten
weer twee Venrayse ondernemers beloond met een fairtrade-handje.
Wilms bestratingen en Schouwburg Venray ontvingen het keurmerk
onlangs.
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KBO en stichting Nooit Gedacht

Pinksterfeest rond de molen
KBO Merselo en stichting Nooit Gedacht organiseren op maandag 21 mei, Tweede Pinksterdag, een
Pinksterfeest rond de molen. Het feest bestaat uit een handel- en wandeltocht, rondleidingen, activiteiten en
een feesttent met een hobbybeurs.
Vanaf de kerk in Merselo
is een handel- en wandeltocht
uitgezet, waarbij deelnemers
tweedehands spullen kunnen
kopen in het oude jeugdhuis
tegenover de kerk en langs de
route. De route leidt naar de molen,
waar rondleidingen en diverse

activiteiten zijn. Tenslotte eindigt de
route in een grote feesttent, waar
een hobbybeurs en muzikaal treffen
zijn georganiseerd. Hobbyisten uit
Merselo en Vredepeel laten hun
talenten in de meest uiteenlopende
hobby’s zien. De muzikale omlijsting
wordt verzorgd door popkoor Happy

Sound, jeugdorkest Peel en Maas
en jeugdorkest Sint Oda. De twee
orkesten voeren ook een aantal
nummers samen uit. Voor kinderen
zijn activiteiten als schminken en
een springkussen georganiseerd.
Het Pinksterfeest begint om
11.00 uur en is gratis toegankelijk.

BiblioNu Venray

Workshop beelddenken en
hoogsensitiviteit
BiblioNu Venray organiseert een workshop beelddenken en hoogsensitiviteit op woensdag 6 juni tussen
19.30 en 21.30 uur. Tijdens de interactieve bijeenkomst wordt ingezoomd op de kenmerken van de beelddenker
en de hoogsensitieve persoon. Wat zijn de overeenkomsten tussen beide?

Dit handje laat zien dat de ondernemer fairtrade-producten verkoopt of serveert of binnen zijn
bedrijf fairtrade-producten gebruikt.
Wilms bestratingen biedt medewerkers en bezoekers fairtrade-koffie
en -thee. De Venrayse schouwburg
kreeg het handje omdat zij sinds kort
een grootgebruiker en serveerder

van fairtrade-producten is. Zij biedt
ook op andere terreinen actief aandacht aan duurzaamheid, aldus de
fairtrade-organisatie. Op dit moment
hebben in Venray tachtig bedrijven en
organisaties een dergelijk keurmerk.
Deze bedrijven laten hiermee zien dat
ze actief mee willen werken aan het
bevorderen van eerlijke handel.

Manifestatie Venray
voor iedereen
GehandicaptenPlatform Venray organiseert op zaterdag 19 mei een
manifestatie, waarbij aandacht wordt gevraagd voor het VN-verdrag voor
de rechten van mensen met een beperking. De manifestatie vindt plaats
op het Schouwburgplein en in de huiskamer van Schouwburg Venray.

een ‘Levenswegspel’ gespeeld.
Op het Schouwburgplein is een
ervaringscircuit waar bezoekers zelf
kunnen ervaren wat het betekent om
slechtziend of blind te zijn of gebruik
te moeten maken van een rolstoel,
rollator of een ander hulpmiddel.
Ook worden een quiz, een enquête
en een springkussen verzorgd. In het
VN-verdrag is afgesproken, dat
mensen met een beperking, net als
iedereen, moeten kunnen meedoen
in de samenleving. “Hoewel in Venray
veel zaken goed gaan, kan er toch
nog het nodige worden verbeterd,
zodat iedereen mee kan doen in
onze samenleving. De overheid,
de gezondheidsorganisaties, het
bedrijfsleven, de inwoners, diverse
TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN maatschappelijke organisaties en
andere organisaties moeten ervoor
Voor al uw dakwerkzaamheden
zorgen dat dit mogelijk wordt”,
vindt het GehandicaptenPlatform.
De manifestatie wordt om 13.00 uur
geopend door burgemeester Hans
T 0478 533702 • M 06 54366249
erkzaamheden
Gillissen van gemeente Venray. Om
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
16.30 uur wordt de manifestatie
T 0478 533702 • M 06 54366249
afgesloten door wethouder
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
Anne Thielen.
Tijdens de manifestatie hoopt de
buurtsportcoach van Venray beweegt
een vereniging gevonden te hebben
die een sportdemonstratie wil geven.
Ook is er een muzikaal optreden van
Orkest Royaal en in de schouwburg
worden demonstraties rolstoeldansen
gegeven door de dansgroep Roll
for Fun uit Venray. De gemeente
Venray organiseert drie dialoogtafels
waarbij burgemeester Hans Gilissen
en wethouder Anne Thielen
gespreksleider zijn rondom het
thema ‘Venray voor iedereen’. Op het
Schouwburgplein wordt met publiek

MAN
KKINGEN

533702 • M 06 54366249

De lezing wordt gegegeven door
Michèle Hendrix van StudioBovenwijs
en Linda Kuijpers van praktijk Puur
Kind. Ze zijn beide aangesloten bij
Puur (op)Groeien. Volgens de organisatie functioneren zowel de hoogsensitieve mensen als de beelddenkers
vanuit de rechterhersenhelft, terwijl
het merendeel van de bevolking

vanuit de linkerhersenhelft functioneert. De maatschappij en ook het
onderwijs zijn ingericht op het werken
en denken vanuit de linkerhersenhelft.
Als beelddenker of hoogsensitief
persoon kun je dan ook tegen dingen
aanlopen in je dagelijks functioneren
en je ook niet begrepen voelen omdat
je misschien anders denkt, ervaart of

interpreteert. Je wellicht het gevoel
hebt anders te zijn. Door gebruik te
maken van beeldtaal, visuele ondersteuning en ervaringsgerichte oefeningen worden deelnemers aan de
workshop meegenomen in de wereld
van beelddenkers en hoogsensitieve mensen. Aanmelden kan via
aanmelden@puuropgroeien.nl

Honderden schapen

Scheerdersfeest in Venray
Peelkudde Schaapsdrift organiseert op maandag 21 mei, tweede pinksterdag, een scheerdersfeest.
Honderden schapen worden geschoren door professionele scheerders. Ook zijn er kraampjes en workshops
te bezoeken.
De vachten die geschoren
worden, zijn te koop tijdens het feest.
Voor de kinderen is een springkussen
geplaatst en zij kunnen knuffelen met
lammetjes. Daarnaast zijn er meer

activiteiten georganiseerd.
Peelkudde Schaapsdrift wordt
gehoed door Tineke Camps uit Venray
en haar honden. Haar kudde bestaat
uit zo’n 280 schapen. Doorgaans

houdt zij zich onder andere bezig
met ecologisch natuuronderhoud.
Het scheerdersfeest vindt plaats van
11.00 tot 17.00 uur bij Intratuin in
Venray.

Spelen met woorden

Workshop verhalen schrijven
In de bibliotheek van Venray wordt op vrijdag 25 mei een workshop gehouden. Deelnemers leren over de
techniek van een verhaal schrijven. Volgens de organisatie draait de ochtend om ontdekken, spelen met woorden, plezier hebben en doen.

Schrijfdocent Esther van der Werf
loodst deelnemers stapje voor stapje
door alle elementen die een verhaal
nodig heeft. Ze ontdekken hun held,
wat er met hem of haar gebeurt, wat

de oplossing is en als belangrijkste:
wat het thema onder dit verhaal is.
De oefeningen zijn vanuit de fantasie
maar ook vanuit eigen levenservaring
te doen.

Deelnemers hebben geen schrijf
ervaring nodig. De workshop duurt
van 09.30 tot 12.00 uur en vindt
plaats in de bibliotheek in Venray.
Aanmelden kan via esther@zozieje.nl
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Vijftig jaar blaaskapel Rosentaler

Een blaaskapel van generatie op generatie
De tweede editie van het Rosentaler Bierfest in Merselo is voor de blaaskapel waar het festival naar vernoemd is een meer dan speciale. Niet alleen wordt het gouden jubileum gevierd, ook hebben de kinderen van
de huidige kapel-leden een liedje ingestudeerd waarmee ze zaterdag op het podium staan van het driedaagse
festival. De volgende generatie dient zich zodoende aan.

verjonging gaande. Vaak waren het de
kinderen van de oude garde die in de
voetsporen traden van hun ouwelui.
“Zij zagen de zalen leger worden en
boekingen afnemen”, vertelt Gerrit.
“De jeugd begon de Böhmische
tonen als ouwelullenmuziek te
beschouwen. Zij hebben toen bepaald
dat Die Fidelen Rosentaler een andere
koers moest varen.”

Publiek van de
muziek stierf uit

Het begon voor de blaaskapel in
1968. Een groep Merselose vrienden
besloot toen een muziekgroep op te
richten die zich bezig ging houden met
het maken van Böhmische muziek: Die
Fidelen Rosentaler. “We waren echte

vrienden”, vertelt Gerrit Hendriks, lid
vanaf het eerste uur. “Iedere repetitie
was het volle bak. We stonden toen
ook goed bekend in de regio. Voor een
klein dorp als Merselo hadden we toen
al een hele goede blaaskapel.”

De groep trad regelmatig op
en boekte successen door de jaren
heen. Toch werd het publiek, net
als de leden van kapel zelf, steeds
grijzer en ouder. Inmiddels was
in de kapel sinds de jaren 90 een

Kom op de soep in Geijsteren
In Geijsteren start in zomer een nieuw initiatief voor ouderen: Kom op de soep. Met het initiatief willen de
organisatoren ouderen in beweging laten komen. Aansluitend wordt er gezamenlijk soep gegeten.
Tijdens het initiatief staan ontmoeting, gezelligheid en meer vitaliteit centraal. Kom op de soep is
een project van de werkgroep WMO
Geijsteren in samenwerking met
de Katholieke Bond voor Ouderen
(KBO). De pilot vindt plaats op zondagochtenden in juli en augustus.
Deelnemers starten met een bewe-

gingsactiviteit onder begeleiding van
een bewegingsdeskundige of sport
leraar en nuttigen daarna gezamenlijk
een kop soep.

Presentatie project
Op donderdag 24 mei vindt in zaal
De Kei in Geijsteren vanaf 14.00 uur
een presentatie plaats voor de leden
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van de KBO en vrijwilligers die zich
voor het project aangemeld hebben.
Bij deze presentatie is ook Karin van
de Plas van stichting Noaberzorg
Nederland aanwezig. Het project
Op de soep is door deze stichting uitgekozen voor een stimuleringsprijs.
De cheque wordt dan ook aan de
projectgroep overhandigd.

Harm Hendriks, de zoon van Gerrit,
was één van de mensen die voor de
omslag zorgde. Hij kwam al in 1987
bij de blaaskapel, maar pas rond de
eeuwwisseling werd volgens hem
duidelijk dat er iets moest veranderen. “Het publiek van de Böhmische
muziek stierf uit. We hadden nog
maar een paar optredens per jaar en
we zagen die koers voor de toekomst
niet meer zitten.” Die gedachte kwam
volgens Harm op het juiste moment.
“Binnen de vereniging stroomde net
één van de laatsten van de eerste
generatie uit en zo hadden we een vrij
jonge muziekgroep.”
Om inspiratie op te doen, trok
een aantal van de blaaskapel-leden
begin deze eeuw naar Oostenrijk.
Daar was de zogenoemde Tiroler-rock
enorm populair. “Het is iets stevigere Oktoberfest-muziek met gitaren,
drums en toetsen. Meer feestmuziek.
We waren daar en we dachten: dat
kunnen wij ook.” Het balletje ging rollen en de Die Fidelen Rosentaler werd
omgedoopt in Rosentaler, een kapel
die voornamelijk bij Oktoberfesten
optredens verzorgt. Harm: “Veel van
die oude blaaskapellen zijn verdwenen, maar wij bestaan nog steeds.
Dankzij die modernisering. Zonder de
omslag waren wij ook weg geweest.”
Al veertien jaar treedt de kapel
met de nieuwe formule op. Rond
oktober zijn de mannen en vrouwen vrijwel ieder weekend te vinden
op feesten in de regio. Dat leverde
een soort fanclub op: Vrienden van
Rosentaler. Die organiseren op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Venray willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

mei voor het tweede jaar op rij het
Rosentaler Bierfest in een feesttent in hartje Merselo. Vanwege het
50-jarige jubileum wilden de leden
van de muziekgroep iets speciaals
doen dit jaar. Het werd een optreden
van De Jonge Rosentalers. Die groep
bestaat uit k inderen van leden van de
Rosentaler. Veertien in totaal staan
er op het podium. Sanne Kessels (12),
dochter van kapel-lid Ruud, is er daar
één van. “De jongste die meedoet,
is volgens mij 9 jaar en de oudste
19. We werden gevraagd en iedereen vond het eigenlijk een heel leuk
idee.” De arrangeur van de Rosentaler
schreef een liedje speciaal voor de
jeugdgroep. “We speelden allemaal
al een instrument, dus dat lukte wel.
We hebben vier weken geoefend en
vier keer gerepeteerd. Ik heb er heel
veel zin in. Het wordt heel erg leuk.”

Zenuwachtige ouders
Volgens Harm zijn de kinderen
minder zenuwachtig dan hun vaders
en moeder. Gerrit: “En wat dacht je
van de opa’s en oma’s? Drie kleinkinderen van mij doen mee en ik heb
nog geen repetitie gezien.” Harm:
“Wij treden na De Jonge Rosentalers
op en voor ons is het routinewerk.
Maar als we onze kinderen daar zijn
staan, zal dat toch wel emotioneel
worden. Dat doet toch wel wat met
je.” De jongste generatie staat dus al
klaar om het stokje van hun ouders
over te nemen, zoals zij dat deden
bij hun ouders. Harm: “We hopen dat
zij over 10 tot 15 jaar het hart van de
kapel vormen. Dat zou geweldig zijn.”
Maar wil de jeugd het wel overnemen? Sanne is in ieder geval stellig.
“Als het aan mij ligt wel.”
Het Rosentaler Bierfest begint
op vrijdag 18 mei met een optreden
van Trade Mark. Op zaterdag wordt
het concert afgetrapt door De Jonge
Rosentaler, gevolgd door Rosentaler
zelf. Ook het Wolayersee Echo komt
optreden. Op zondag is er frühshoppen
en optredens van verschillende
groepen. Alle activiteiten vinden
plaats in de feesttent in het centrum
van Merselo.

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

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Danssalon voor mensen met
dementie

Rosentaler Bierfest – Optreden
Rosentaler en het Wolayersee Echo

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie en locatie: dansschool Janssen dansen &
sporten Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Rosentaler
Locatie: feesttent Grootdorp Merselo

Tijd: 19.00-21.45 uur
Organisatie: Synthese
Locatie: MFC De Baank Leunen

Jubileumavond korfbalvereniging
SV United

Boekpresentatie ‘Schat, ik ben ff
een rondje wandelen’

Tijd: 20.30-00.30 uur
Locatie: SV United Wanssum

Tijd: 11.00-14.00 uur
Organisatie: Benjamin Barrevoets (Eric van de Ligt)
Locatie: Meerloseweg 3, Wanssum

Fietstocht BRM 200 Merselo NL –
Over de Ossekop

Scheerdersfeest

Workshopavond Rouw en Verlies

Otto de Kat bij Literair Café Venray
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Literair Café Venray
Locatie: theehuis Odapark Venray
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Dorpsraadvergadering

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Peelkudde Schaapsdrift
Locatie: achter Intratuin Venray

Tijd: 06.00-02.00 uur
Organisatie: Randonneurs Nederland
Locatie: start molen Nooit Gedacht Merselo

De Grote Kermisrace
Tijd: 13.00 uur
Locatie: Dorpsplein Geijsteren

Tijd: 09.00-17.30 uur
Organisatie: KC Arnhem eo
Locatie: Evenementenhal Venray

Cabaretvoorstelling Le Roux
en D’Anjou – Echte liefde

Fietstocht ‘Een nieuw interieur’

Kermis Geijsteren

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: start tussen 10.00 en 14.00 uur
Organisatie: Stichting Fietsvierdaagse Venray
Locatie: start Henseniusplein Venray

Tijd: 14.00-00.00 uur
Locatie: Geijsteren

Neonparty

Stratentoernooi

Beer, beats & BBQ

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: OJC Dim
Locatie: jongerencentrum OJC Dim Blitterswijck

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: SV Leunen en Oranje-Wit
Locatie: voetbalvelden SV Leunen

Tijd: 16.00-01.00 uur
Organisatie: Proeflokaal Goesting
Locatie: Henseniusplein Venray

Cabaretvoorstelling Marlon Kicken
- BaKo

Open dag
Natuurbegraafplaats Weverslo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Janslust 11, Heide

Optreden The Classics Revival
Band

Opening Geijsterse kermis met
serenade fanfare, Anton aus Tirol
& Lustige Ludje en dj Jelle

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kermis Geijsteren

Tijd: 13.00-16.30 uur
Organisatie: GehandicaptenPlatform venray
Locatie: Schouwburgplein en huiskamer
Schouwburg Venray

Tijd: 14.00-00.00 uur
Locatie: Geijsteren

Tijd: 14.00-00.00 uur
Locatie: Geijsteren
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Rashondententoonstelling
De Pinkstershow
Tijd: 09.00-17.30 uur
Organisatie: KC Arnhem eo
Locatie: Evenementenhal Venray

Kermis - Dorpsbarbecue met optredens De Achterbendt en dj Kazz

Familiespeurtocht
Boshuizerbergen

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Dorpsplein Geijsteren

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: start parkeerplaats Maasheseweg Venray

Muziekvoorstelling Belpop
Bonanza – Merci Nederland

Handel- en wandeltocht Pinksterfeest rond de Molen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 11.00 uur
Locatie: van de kerk tot de molen en in de tent
Merselo

Tijd: 14.00-00.00 uur
Locatie: Geijsteren

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Glasweb-team Oostrum
Locatie: gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum

Lezing over Duitse militaire
begraafplaats
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dialectvereniging Veldeke Venroj
Locatie: zaal Odeon Venray

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Rosentaler
Locatie: feesttent Grootdorp Merselo

Manifestatie Venray voor Iedereen

Kermis Geijsteren

Informatiebijeenkomst glasvezel

Rosentaler Bierfest – Fruhshoppen
met de Maaskapelle, Wolayersee
Echo en Kenneh

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Rosentaler
Locatie: feesttent Grootdorp Merselo

Kermis Geijsteren
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Tijd: 11.00 uur
Locatie: dorpsplein Geijsteren

Rosentaler Bierfest –
Optreden Trade Mark
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Tijd: 11.00 uur
Locatie: Raceway Venray Ysselsteyn

Rashondententoonstelling De
Pinkstershow

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Vredepeel
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef
Vredepeel
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Pinksterraces
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Cabaretvoorstelling Karin Bruers
– Bruers haalt uit

do
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Kom op de soep - presentatie

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: werkgroep WMO Geijsterne en KBO
Geijsterne
Locatie: zaal De Kei Geijsteren

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl
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Elf jaar joekskapel Krom dur d’n bocht

‘Niet verwacht dat we zo lang zouden
bestaan’
Joekskapel Krom dur d’n bocht uit Leunen bestaat dit jaar elf jaar. Dat jubileum wordt door de joekskapel op zaterdag 16 juni gevierd op het dorpsplein in Leunen met het omzagen van de meiboom, die de Joekskapel eind april zelf ook plaatste.

“Zo hebben we al op de wijnfeesten
in Duitsland gestaan, maar treden we
ook elk jaar op carnavalsmaandag op.
Jaren stonden we in café ’t Podium in
Venray en nu spelen we alweer een
tijdje ieder jaar in café Goesting. Dat is
mooi, je bouwt toch een band op met
zo’n mensen.” Ook de reacties die de
joekskapel krijgt van het publiek motiveren de leden. “Het is echt mooi om
het met z’n allen zo gezellig te hebben
en dan ook nog andere mensen een
plezier te doen. Vorig jaar kwam een
vrouw naar me toe om me te vertellen
dat ze ieder jaar op carnavalsmaandag
naar ons komt luisteren. Die waardering, daar doe je het toch voor.”

Meiboom
in Leunen

Elf jaar geleden werd joekskapel
Krom dur d’n bocht opgericht, als
reactie op het stoppen van de Leunse
joekskapel Noeët Tuus. Sander
Lucassen van de Krom dur d’n bocht:
“De laatste paar jaren van Noeët Tuus,
toen wij een jaar of 16 waren, vonden
wij met een paar man de joekskapel
wel interessant. We riepen toen al
grappend dat wij het, als Noeët Tuus
zou stoppen, over wilden nemen.”
Enkele jaren later stopte de oude
joekskapel er inderdaad mee. Op hun

afscheidsfeest bracht de groep, die
later joekskapel Krom dur d’n bocht
zou worden, de mannen van Noeët
Tuus een serenade.

‘Andere mensen een
plezier doen’
“En dat sloeg zo aan dat we zijn
gaan repeteren en binnen de kortste
keren stonden we met twintig man te
spelen. Tijdens carnaval 2008 stonden
we voor het eerst op het podium.”

Voor onze werkplaats zijn we op zoek naar:

1STE AUTOMONTEUR / APK

Functie-eisen:
- je beschikt over een afgeronde auto technische opleiding;
- je hebt ervaring als Automonteur / Autotechnicus;
- je hebt (sleutel) ervaring met diverse merken;
- je hebt kennis en interesse in de moderne auto elektronica;
- je vindt het een uitdaging om storingen te onderzoeken en op te lossen;
- je maakt graag onderdeel uit van een team en kunt goed samenwerken;
- je bent proactief en houdt van aanpakken en doorpakken;
- je beschikt over een flexibele en klantgerichte instelling;
- je bent eerlijk en vakkundig;
- je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Wij bieden je:
- een markt- en cao-conform salaris;
- een prettige werkomgeving in een enthousiast team;
- een nette werkplaats, met up-to-date apparatuur.
Sollicitatieprocedure:
- stuur een sollicitatiebrief met CV naar info@garagefervanlin.nl
- of maak telefonisch een afspraak 077-398 71 71.

L I D B O VA G A F D E L I N G A U TO B E D R I J V E N A S S O C I AT I E

En nu, elf jaar later, bestaat de
joekskapel die begon als grapje
nog steeds. “We hadden zeker niet
verwacht dat we zo lang zouden
bestaan”, lacht Sander. “Toen we
begonnen, waren er maar drie van
ons die echt serieus een blaasinstrument konden bespelen. De rest heeft
dat toen nog thuis geleerd. We dachten wel: als we het doen, dan doen
we het ook goed.” En zo ontwikkelde
Krom dur d’n bocht zich tot een volwaardige joekskapel. Inmiddels heeft

de groep al twee keer op het Limburgs
kampioenschap gestaan, waar ze de
eerste keer derde werd, en daarna
zelfs tweede. “Dit jaar doen we weer
mee en gaan we een gooi naar het
kampioenschap doen. De tweede en
derde plaats hebben we al gehad,
dus wie weet.”

Reacties motiveren
Naast de kampioenschappen,
treedt de groep nog meer op, vooral
rondom en tijdens de carnavalsdagen.

Ondanks dat Krom dur d’n
bocht begon als een grap, viert de
joekskapel nu het 11-jarig jubileum.
“Daar wilden we graag even bij
stilstaan, maar we wilden niet het
verplichte riedeltje afgaan, waarbij
er een zaal wordt afgehuurd en
een receptie en feest worden
georganiseerd. Dat vonden we wat
overdreven.” De groep kwam daarom
met een alternatief. “We hebben een
meiboom geplant op het dorpsplein
in Leunen, die de symbolische
betekenis heeft van verbintenis en
steun. Daarmee willen we de Leunse
gemeenschap ook bedanken voor hun
steun de afgelopen jaren.” Op zaterdag
16 juni wordt de meiboom door
de joekskapel feestelijk weer naar
beneden gehaald. Sander: “Daarbij
geven we een klein optreden en
iedereen die zich geroepen voelt, is
dan welkom om het glas te komen
heffen op ons jubileum.”
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Tummers

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

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

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • Precision Black • HDR 1000 • Smart TV met Smart Hub en One Remote Control

895,-

4K

ULTRA HD

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • High Dynamic Range (HDR) • TRILUMINOS-display • 4K HDR Processor X1 • MotionFlow XR

NU

GRATIS
BEZORGD!

UHD QLED TV / QE55Q6F

GRATIS
BEZORGD!

604,-

-/QLED

-/-

504,-

INRUILKORTING

1799,-

INRUILKORTING

1399,-
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Altijd al een grotere TV, UHD
of Smart TV gewild? Dan is dit uw kans!

10.00 - 16.00
Winkel Panningen geopend van
11.00 - 17.00
Overige winkels geopend van

2e Pinksterdag

11.00 - 17.00
Winkel Roermond geopend van
Overige winkels: gesloten

1e Pinksterdag

Openingstijden Pinksteren

UHD TV / KD55XE9005

ULTRA HD

4K
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