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Fietsvierdaagse van start
De 35e editie van de Venrayse Fietsvierdaagse is dinsdag 23 juli van start gegaan. Tot en met vrijdag 27 juli kunnen de deelnemers routes van 35, 45 of 60 kilometer
fietsen. Dit jaar heeft de Fietsvierdaagse het thema bevrijding, waardoor de deelnemers onder andere de vliegbasis in Vredepeel en het militaire kerkhof in Ysselsteyn
aandoen. Vanwege de hitte nam de organisatie preventieve maatregelen. Zo kunnen deelnemers elke dag zelf bepalen welke afstand ze willen rijden. Verder attendeert
de organisatie de fietsers er elke dag op om genoeg water te drinken en het hoofd te bedekken. Lees op pagina 07 voor een uitgebreid verslag.

Schoolgebouwen krijgen andere functie

Veulen wil wooncomplex in leegstaande school
In Veulen is een werkgroep opgericht die gaat onderzoeken of het schoolgebouw geschikt te maken is voor een
wooncomplex voor ouderen. De Antoniusschool in Veulen werd in 2014 gesloten. Het leegstaande gebouw midden in de dorpskern wordt momenteel gebruikt voor antikraak.
De dorpsraad van Veulen zoekt al
vijf jaar naar een passende invulling
voor het schoolgebouw. In navol
ging van het succes van Residence
De Stek in Castenray, gaat een
werkgroep aan de slag om te onder
zoeken of een wooncomplex voor
ouderen uit Veulen haalbaar is.
De werkgroep bestaat uit de dorps
raadleden Sef Janssen en Rini van
den Hoorn en is aangevuld met vijf
dorpsbewoners. “We hebben van
eigen inwoners al vaker de vraag
gekregen of de school te verbouwen
is tot woningen”, zegt dorpsraad

voorzitter Ruud Wilms. “De werk
groep is pas opgericht en gaat
serieus onderzoek doen. Er wordt
bekeken of het gebouw geschikt is,
voor welke constructie we kiezen
en of we de exploitatie rond kun
nen krijgen. Er is wel belangstelling
van ouderen, maar we weten niet
of het aanbod voldoende is voor
vier of vijf woningen. Daarom gaan
we de animo peilen, want dit hangt
natuurlijk ook samen met de finan
ciële haarbaarheid. Als dit eerste
onderzoek positief uitvalt, dan is de
volgende stap de invulling van het

gebouw”, meldt Wilms.
Residence De Stek in Castenray
bestaat uit vijf seniorenwoningen
en een ontmoetingsruimte. De vijf
woonplekken waren al snel bezet
en er is zelfs al een wachtlijst. Ook
andere dorpen zoeken naar een ver
gelijkbare woonbestemming voor
het schoolgebouw.

Drie doelen
Gemeente Venray kwam in de
afgelopen jaren door de leerlingen
daling met vijf gesloten dorpsscho
len te zitten: in Castenray, Geijsteren,

Heide, Veulen en Vredepeel.
De gemeente is eigenaar van de
schoolgebouwen en heeft voor de
bestemming drie doelen voor ogen:
dienstverlening, kleinschalige bedrij
vigheid of een maatschappelijk doel.
Drie schoolgebouwen zijn inmid
dels door de gemeente afgestoten
en twee ervan hebben een nieuwe
bestemming gekregen. Heide koos
voor een ontmoetingsplek met veel
activiteiten. Gemeenschapshuis
De Schól werd in april 2018 geopend.
Stichting Leefbaarheid Heide kocht
het gebouw van de gemeente.
Residence De Stek in Castenray werd
twee weken geleden geopend.
Het schoolgebouw van Geijsteren
is begin vorig jaar voor het symbo

lische bedrag van 1 euro door de
gemeente verkocht aan stichting
Wooncomplex Geijsteren. Het dorp
heeft een vergelijkbaar plan voor
ogen als in Castenray: een wooncom
plex met vijf seniorenwoningen.

School in Vredepeel
De school van Vredepeel staat
al vanaf 2011 en is dus het langste
leeg. De dorpsraad van Vredepeel
heeft enkele pogingen ondernomen
om een bouwplan vlot te trekken of
een investeerder te zoeken, maar
dat bleek lastig. Vredepeel heeft het
projectplan met financieel plaatje
van Castenray opgevraagd en gaat
nu bekijken of dit een haalbare kaart
kan zijn.
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Extreme hitte en droogte

Is gemeente Venray klaar voor nog een
hittezomer?
Het was de afgelopen tijd weer heet in Nederland. Het ‘hitteplan’ werd
afgekondigd in grote delen van het land. Vorig jaar had Nederland ook al
last van extreme hitte en droogte. Veel boeren en andere ondernemers
leden onder die droge omstandigheden. Is de gemeente Venray klaar voor
nog zo’n zomer of moeten we ons massaal achter onze oren gaan krabben?

HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.

door deze provincie. Het is lastig om
zo’n enorme hoeveelheid water op
peil te houden als het droog is en dat
kan funest zijn als we weer zo’n hitte
zomer als vorig jaar krijgen.”
Ook voor boeren is het lastig, zij
moeten immers hun gewassen bere
genen. “We hebben onlangs een ont
trekking uitgegeven voor boeren”,
zegt Van der Broeck. “Ze mogen nu
geen water uit beken meer pompen.
Voor veel boeren is dat niet zo heel
erg, want zij hebben vaak een eigen
grondwaterput. Dat water kan wel op
gaan, en als deze droogte lang vol
houdt, dan wordt het voor hen span
nend.”

Oplage 19.500 exemplaren

Klimaatdiscussie

De man die hier alles vanaf weet,
is de dijkgraaf van het Waterschap
Limburg Patrick van der Broeck.
Hij spreekt zijn zorgen uit over de
komende zomer. “We hebben in
Limburg veel water, maar water
maken kunnen we niet”, vertelt
Van der Broeck. “Er loopt ongeveer
27.000 kilometer aan waterwegen
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Hans Lansbergen, bestuurslid bij
de Limburgse Land-en Tuinbouwbond
(LLTB), maakt zich ook zorgen. “We
hadden al een waterachterstand door
de hittezomer van vorig jaar. Die is
nog lang niet ingehaald. Wel hebben
we een opslag van één jaar. Dit moet
genoeg zijn voor een normale zomer.”
Lansbergen is van mening dat we de
discussie omtrent de klimaatverande
ringen in de wereld niet meer kunnen
ontwijken. “We zien de laatste jaren
flinke pieken op gebied van weer:
extreme hitte en flinke regenval. We
mogen gewoonweg deze discussie
niet meer ontkennen.”

lig water wegwerken voor de akkers.
Maar we kunnen ze nu gebruiken om
water op te slaan. We monteren een
klepje aan het eind van de buis zodat
het water blijft hangen. Dit water kun
nen we weer gebruiken voor een hete
zomer zonder water. Normaal gespro
ken spuiten de boeren water over de
akkers, dat kost veel stroom en uitein
delijk verdampt een gedeelte van het
water al in de lucht. Als we het water
onder de akkers via de buizen gebrui
ken, dan wordt minder stroom ver
bruikt en verdampt er niets.”

Peilgestuurd water

‘Te weinig water’

Als er problemen zijn met de hoe
veelheid water, moeten boeren oplos
singen zoeken. “Gelukkig zijn zij daar
heel goed in”, zegt Lansbergen. “In
tijden van crisis moeten er innovatieve
ideeën bedacht worden om mogelijke
overlast tegen te gaan.” Van der Broeck
legt één van die ideeën uit. “We zijn
nu bezig met peilgestuurd water door
akkers te loodsen via regenbuizen.
Deze buizen vangen normaal gespro
ken water op en voeren ze af naar de
beek en zo kan de boer snel overtol

Voorbereiden op een droge zomer
blijft lastig. Afgelopen winter wer
den er voorzorgsmaatregelen geno
men voor een watertekort door het
waterschap. “In de winter valt er veel
water”, legt dijkgraaf Van der Broeck
uit. “We hebben stuwen water laten
vasthouden zodat ze op de hoog
ste stand bleven. Dit water kunnen
we weer gebruiken. We hebben ook
zo min mogelijk gemaaid, zodat het
water opgeslagen blijft tussen het
gras, riet, et cetera. Maar nog heb

ben we te weinig water. We liggen ver
onder het niveau dat we nu moeten
hebben.”
Van der Broeck heeft ook tips
hoe mensen thuis mee kunnen hel
pen om het droogteprobleem tegen
te gaan. “Een hele simpele truc is
door je regenpijp af te zagen. Laat het
opgevangen water niet verdampen
in de regenpijp, maar laat het je tuin
invloeien. Zo gaat de natuurlijke regen
gewoon de grond in en komt het bij
het grondwater terecht. Onze buiten
dienst houdt elke dag het waterpeil
in de gaten. Maar als burgers zien dat
er bijvoorbeeld een beek droog lijkt
te worden, bel naar het watermeld
punt. Zo kunnen we elkaar helpen en
zijn we nóg beter op de hoogte van de
waterstand. Zo voorkomen we proble
men.”

‘Oprecht zorgen’
De droogte is niet alleen een pro
bleem voor de boeren, maar ook voor
de natuur. “Waar ik mij oprecht zor
gen over maak, is de toestand van de
bomen”, zegt Van der Broeck. “Die zijn
er heel slecht aan toe. Ook dat is een

gevolg van de extreme hitte van de
zomer van 2018. Bekijk het zo: als ik
slecht slaap, is mijn weerstand over
dag slecht en is de kans dat ik de griep
krijg groter. Zo gaat het ook bij bomen.
Als ze in de zomer weinig gebruik kun
nen maken van grondwater, wordt
de weerstand slecht en worden de
bomen ziek en sterven ze uiteinde
lijk af.”
Wat mensen meer kunnen doen
volgens Van der Broeck, is: “Stenen
eruit, planten erin. Dat is goed voor de
natuur en ook voor eventuele heftige
regenbuien. Dan kan het water beter
weglopen, door bijvoorbeeld de wor
tels van een boom. Uiteindelijk warm
je ook letterlijk en figuurlijk de aarde
op met een stenen vloer. Loop maar
eens met een buitentemperatuur van
35 graden met je blote voeten over je
stenen vloer. Dat is niet te doen.” Van
der Broeck maakt zich serieus zorgen
over de waterstand en de hitte. “Er
moet zeker wat gebeuren, dat is dui
delijk. We roepen iedereen op om dit
probleem zoveel mogelijk te verhel
pen. Het enige voordeel van de hitte is
wel dat het perfect barbecueweer is.”

Wat doet de gemeente
bij een hittegolf?
Wanneer het een lange tijd heel heet is, is niet alleen een watertekort een probleem. Mensen verbranden sneller en buiten is het niet fijn te
vertoeven bij tropische temperaturen van 38 graden. Gemeente Venray heeft hier een plan voor.
Bij een langdurige, extreme
hitte stemt de gemeente af met het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM), die het Nationaal
Hitteplan volgt. Met het Nationaal
Hitteplan maakt het RIVM organisa
ties, professionals en vrijwilligers die
zijn betrokken bij de zorgverlening
aan ouderen en chronisch zieken
extra alert op het feit dat het voor

een langere periode warm wordt.
Zo kunnen zij passende maatregelen
nemen om mensen goed te verzorgen
tijdens de hitteperiode en negatieve
gezondheidseffecten beperken.

Nationaal Hitteplan
Het Nationaal Hitteplan is dus in
feite een communicatieplan met als
doel eenvoudige voorzorgsmaatrege

len tijdig onder de aandacht te bren
gen bij risicogroepen en hun directe
omgeving, met name zorgverleners en
vrijwilligers. Mocht code rood worden
afgekondigd vanwege de hitte, dan
beginnen vuilnisophalers ’s morgens
al om 06.00 uur met het inzame
len van afval. Een woordvoerder van
Gemeente Venray legt uit: “De inhoud
van de berichten van het RIVM delen

wij in onze eigen communicatie en
we verwijzen ernaar door. Wel bena
deren wij organisatoren van evene
menten in deze periode en wijzen
hen op maatregelen die zij moeten
en/of kunnen nemen. Aandacht voor
(het) hitte(plan) hebben wij overi
gens inmiddels standaard opgeno
men in onze vergunningverlening
van evenementen.”
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HALLO-bezorging in de hitte
In verband met de extreme hitte heeft HALLO-verspreider Garçon haar bezorgers geadviseerd zo veel
mogelijk in de ochtend en avonduren te bezorgen en hen de gelegenheid gegeven eventueel uit te
wijken naar bezorging op vrijdag. Het kan dus zijn dat u de HALLO iets later in de bus heeft gekregen.

Geen lagere ozb voor
gemeenschapshuizen
Gemeenschapshuizen en andere maatschappelijke gebouwen krijgen voorlopig geen korting op de onroerendezaakbelasting (ozb). Die mogelijkheid is er nu, maar het College van B&W van Venray wil wachten totdat er
meer duidelijkheid is over de gevolgen van de regeling.
De maatschappelijke accommoda
ties, zoals gemeenschapshuizen, vallen
onder het hogere ozb-tarief voor nietwoningen. De Tweede Kamer heeft in
november 2018 het amendement van
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt aangeno
men. Daardoor krijgen gemeenten de
vrijheid om voor gemeenschapshui
zen en sportaccommodaties het lagere
woningtarief van de ozb in rekening te
brengen. Gemeenschapshuis De Alde
Schol in Geijsteren maakte het college
in een brief attent op deze regeling.

In de gemeenteraadsvergadering
van 18 december 2018 zegde het col
lege toe een onderzoek in te stellen
naar een tariefsverlaging voor maat
schappelijke gebouwen. In een brief
aan de gemeenteraad merkt het col
lege nu op dat er nogal wat haken en
ogen aanzitten. Want het risico bestaat
dat ook commerciële organisaties een
beroep kunnen doen op een voordelig
ozb-tarief. ‘Dit is onbedoeld en onwen
selijk. De gevolgen kunnen nog niet
goed worden overzien’, meldt het col

lege in de brief. De gemeente heeft
ook overleg gehad met de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG). De
VNG betwijfelt of het lagere ozb-tarief
het juiste middel is om maatschap
pelijke gebouwen te ondersteunen.
Het kan leiden tot rechtsongelijkheid,
juridische procedures en de uitvoering
kan lastig zijn, waarschuwt de VNG.
Gemeenten krijgen het advies te wach
ten totdat er meer duidelijkheid is. Het
duurt ongeveer twee jaar voordat de
wetswijziging helemaal rond is.

Samenwerkingsovereenkomst

Venray partner van
Meld Misdaad Anoniem
Burgemeester Gilissen ondertekende woensdag 17 juli een samenwerkingsovereenkomst met Meld Misdaad
Anoniem (M.). Venray krijgt door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst toegang tot de anonieme meldingen die binnenkomen via M.

Vrouw gewond

Ernstig ongeluk in
Ysselsteyn
Op de N277 bij Ysselsteyn vond dinsdag 23 juli een ernstig ongeluk
plaatst waarbij een vrouw gewond raakte. Op de weg kwam een personenauto in botsing met een vrachtwagen.
Het ongeluk gebeurde na
15.00 uur. Voor de gewonde vrouw
werd de traumahelikopter opge
roepen voor medische assisten
tie. Het slachtoffer is met spoed

geanonimiseerd. Op het moment dat
een melding door M. in het systeem
wordt gezet, ontvangen de geautori
seerde personen bij de politie en de
gemeente een berichtje.

Anonimiteit
gewaarborgd
De geautoriseerde personen kun
nen dan inloggen in het beveiligde
systeem om de anonieme melding in
te zien. Daarnaast gaan komende tijd
M. en de gemeente Venray een op

maat gemaakte campagne opzetten
om de bereidheid om anoniem crimi
naliteit en misstanden te melden te
verhogen.
Meld Misdaad Anoniem, ook
bekend als M., is een onafhankelijke
instantie die anonieme meldingen
doorstuurt naar partners, zoals de
politie, opsporingsdiensten en belas
tingdienst. Er zijn in ons land veertig
gemeenten bij M. aangesloten. Venray
is de eerste gemeente in NoordLimburg en de vijfde in de provincie
die zich aansluit.

naar Nijmegen gebracht onder
begeleiding van de trauma-arts.
De weg werd volledig afgesloten
en de politie leidde het verkeer ter
plaatse om.

Cultura Venray

Documentaire
75 jaar bevrijding
Dit najaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog voor
Venray eindigde. In de herfst en winter van 1944 werden Venray en de
kerkdorpen bevrijd. Vanaf september zijn er om die reden in ieder
kerkdorp en in Venray zelf diverse activiteiten rond de thema’s herdenken, overdenken maar ook het vieren van vrijheid. Om in beeld te
brengen wat er de komende maanden op de planning staat, heeft
Cultura Venray een documentaire gemaakt.
In de documentaire wordt een
reis gemaakt door verleden, heden
en toekomst. Marloes Kempkens van
Cultura Venray: “Het Oorlogsmuseum
in Overloon is de rode draad in
het verhaal. Luuk Weerts van het
museum neemt ons mee in de
wereld van het Oorlogsmuseum met
het oog op Venray en Overloon.

Uitlichten belangrijke
gebeurtenissen
Tussen zijn verhaal door is er
aandacht voor drie kerkdorpen
van Venray: Castenray, Geijsteren
en Veulen. In ieder dorp worden
de belangrijkste gebeurtenis
sen uitgelicht rondom de Tweede

Het partnerschap met Meld
Misdaad Anoniem versterkt de infor
matiepositie op het gebied van bestrij
ding van ondermijnende criminaliteit.
Ook kunnen bijvoorbeeld uitkeringsen woonfraude effectiever aangepakt
worden; burgers kunnen vermoedens
daarvan volledig anoniem via M. met
de gemeente delen.
De medewerkers van M. filteren
de gedane meldingen. Een melding
die de anonimiteit van de tipgever in
gevaar zou kunnen brengen, wordt
niet doorgegeven of eerst verder
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Wereldoorlog en wordt er ook stil
gestaan bij de activiteiten die op
de planning staan om de bevrij
ding te herdenken en de vrijheid te
vieren.” Tot slot is er ook gedacht
aan alle andere activiteiten in de
gemeente Venray. Deze activitei
ten worden in de documentaire
beknopt weergegeven op een tijd
lijn. De uitgebreide informatie hier
over is de lezen op de site van de
werkgroep 75 Jaar Vrijheid Venray.
Sinds woensdag 17 juli is de pre
view te zien op de site van 75 jaar
Vrijheid Venray
www.75-jaar-vrijheid-venray.nl/
actueel Na de zomervakantie ver
schijnt ook de documentaire op
deze site.
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Sint Annapark
2

Behoud of nieuwe invulling?

Deze week deel twee van de serie over Sint Annapark in Venray. Het voormalige vrouwengesticht telt tien rijksmonumenten en twee gemeentelijke monumenten. Daarnaast presenteerde wethouder Martijn van der Putten onlangs een lijstje met vijf paviljoens die een beschermde status hebben gekregen: Sancta Maria, Sint Benoît, Sint Bernard, Sint Vincent à
Paolo en Sint Jozef. Er blijven nog enkele gebouwen over die niet zijn beschermd. Zoals Don Bosco en de schouwburg die deze week worden belicht.
Bronnen: Wandeling door het gesticht (2002) van stichting Stadspark Venray, Stedenbouwkundige en landschapsvisie (2017) en Beeldkwaliteitplan (2019) van Renschdael Groep en diverse bronnen via RooyNet.

Sint Theresia

Don Bosco

Dierenweide

Sint Theresia is een gebouw met een rijke historie.
Duizenden leerling-verpleegsters woonden hier intern
tijdens hun opleiding. Het pand telt 120 eenpersoonskamers, een eetzaal, bibliotheek, huiskamer en enkele
leslokalen.

Don Bosco is het arbeidstherapiegebouw met verschillende werkvertrekken, een kapsalon, badhuis en sportzaal.
Het gebouw vormt samen met Sancta Maria een ensemble
dat werd geopend in 1956.

De dierenweide en de speelweide, met muziekkiosk en
carrousel, vormen straks samen het centrale park in het
groene hart van Sint Anna. Het centrale park bestaat uit een
open grasvlakte met bomen en grote massieve heesters.

Sint Theresia is gebouwd in 1931 in een sobere stijl en is
tijdens de oorlog zwaar getroffen. In 1950 is het zustershuis
gerenoveerd en uitgebreid. De lekenverpleegsters vormden een
hechte en besloten gemeenschap. In de beginperiode waren ze
altijd gekleed in uniform en ze droegen een lange sluier, ook in
hun vrije tijd. In het begin van deze eeuw woonden er tijdelijk
buitenlandse werknemers. Nadat zij waren vertrokken, is de
staat van het pand snel bergafwaarts gegaan. Het heeft veel te
lijden gehad van vandalisme. Sint Theresia is een gemeentelijk
monument. Renschdael Groep heeft voor de herbestemming
contact met een landelijke zorgaanbieder.

Momenteel vinden er enkele huurders onderdak, zoals een
yogaschool en leescafé. De architectonische uitstraling van Don
Bosco wordt, in vergelijking met de andere gebouwen, als laag
beoordeeld. Het pand heeft geen beschermde status en sloop
lijkt voor de hand te liggen. Mogelijk dat Don Bosco kan worden
herontwikkeld in samenhang met het naastgelegen Sint Theresia.
Renschdael Groep is in onderhandeling met een landelijke zorg
aanbieder over een zorgcampus. “Deze zorgaanbieder heeft meer
ruimte nodig dan alleen het woongebouw van Sint Theresia”, zegt
projectmanager Marianne Dankers. “Om meer volume te creëren
kan Don Bosco erbij betrokken worden. Daar studeren we nu op.
Voorlopig is er voor Don Bosco niets aan de hand.”

Het wordt aan de ene kant begrensd door de eikendreef
en aan de andere zijde door de lindendreef. In het park kun
nen sportactiviteiten en evenementen worden gehouden.
De bestaande bouwwerken van de dierenweide worden
opgeruimd. Het is nog niet bekend of dieren straks terugke
ren. “We gaan het gebied eerst opschonen. Alle spullen gaan
eruit en we gaan nadenken over een nieuwe landschappelijke
inrichting. Daarbij is het mogelijk dat dieren terugkomen”,
meldt projectmanager Marianne Dankers van Renschdael
Groep. “De inrichting van de dierenweide hangt ook samen
met de plannen die er zijn voor paviljoen Sint Vincent à
Paolo.”

Schouwburg

Nôtre Dame

Sint Vincent à Paolo

De schouwburg met de foyer, ook wel het restaurant
genoemd, werd geopend in 1961. Dat was vier jaar voordat
Venray zijn schouwburg kreeg. Het theater heeft een capaciteit van 410 zitplaatsen en wordt geroemd om zijn akoestiek.

Op de plek waar sanatorium Nôtre Dame stond, is een
open grasveld in de bossen tussen paviljoen Sint Eugène en
het hoofdgebouw.

Sint Vincent à Paolo dateert uit 1940 en is een karakteristiek gebouw in de middenzone van Sint Annapark. Het is
een van de oudere nog behouden paviljoens.

Door het hevige bombardement van de Engelse artillerie
in oktober 1944 raakte het karakteristieke gebouw van Nôtre
Dame zo zwaar beschadigd dat herbouw niet meer mogelijk
was. Vlak voor de bevrijding kwam Sint Anna flink onder vuur
te liggen om de laatste weerstand van de Duitse bezetter te
breken in het gebied tussen Overloonseweg en Maasheseweg.
Renschdael Groep overweegt na 75 jaar de open plek van Nôtre
Dame een nieuwe invulling te geven. “Herbouw op de mooie
locatie van Nôtre Dame doen we alleen in combinatie met
het hoofdgebouw”, vertelt projectmanager Marianne Dankers.
“Bij de komst van een hotel is er wellicht meer ruimte nodig
dan enkel het hoofdgebouw. Een aantal functies zou een plek
kunnen krijgen in een nieuw gebouw.”

Na de oorlogsrestauratie werd het pand in 1951 opnieuw
in gebruik genomen. Deze voormalige opname- en behandel
afdeling bood plaats aan 140 patiënten, verdeeld over twee
vleugels. Renschdael Groep ziet in de toekomst verschillende
mogelijkheden voor dit gebouw aan de rand van de dieren
weide, die straks opgaat in het centrale park. Er wordt gedacht
aan een restaurant in combinatie met een winkel in streekpro
ducten met een proeverij. Andere opties zijn een kleinschalige
verblijfsaccommodatie met bed en breakfast, een ambachte
lijke brouwerij of distilleerderij met brasserie en proeflokaal of
een galarie. Sint Vincent à Paolo heeft geen monumentale sta
tus en wordt beschouwd als een karakteristiek pand dat op het
beschermlijstje staat van gemeente Venray.

Op de zijgevel pronkt het kunstwerk Lentebode van kun
stenaar Auguste Manche. Dit keramisch reliëf werd in 1963
geschonken door gemeente Venray. Op het verdiepte buitenter
ras werden vaak muziekuitvoeringen gehouden. Behoud van
de schouwburg is onzeker. “Venray heeft al een schouwburg.
Een tweede erbij zal lastig worden”, denkt projectmanager
Marianne Dankers van Renschdael Groep. Ze geeft aan dat het
gebouw in niet al te beste staat verkeert. “Door het vandalisme.
Hopelijk is de casco nog degelijk genoeg. Het gebouw gaat niet
zomaar tegen de vlakte. Als een marktpartij zich meldt, dan
is een studie naar behoud zeker de moeite waard. Anders kan
wonen, denk aan bosvilla’s, een optie zijn.”
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Henseniusplein Venray

‘Meer beleving weekmarkt door terrassen’
Horecaondernemers aan het Henseniusplein in Venray kunnen op maandag tijdens de weekmarkt weer hun
terrassen openen. Dat heeft het College van B&W besloten. Doordat het aantal marktondernemers is afgenomen,
is er meer ruimte ontstaan op het plein.

Daarmee wordt het besluit van
anderhalf jaar geleden teruggedraaid.
Het college stelde in december 2017
de nieuwe marktindeling vast, waar
bij het gehele Henseniusplein werd
aangewezen als marktterrein. Voor
terrassen was er in die opzet geen
ruimte meer.
Door de dalende bezetting van
de marktkramen en de verplaat
sing van een standplaats naar het
Schouwburgplein, is de situatie
veranderd. De rij marktkramen op
de plaats van de terrassen is vrij
wel leeg komen te staan. Er staat
nog één marktondernemer bij het
Chinees restaurant op de hoek van
het Henseniusplein. Hij staat al veer

tig jaar op deze plek en wil hier graag
blijven. Het college heeft hiermee
ingestemd onder voorwaarde van een
uitsterfconstructie. Zodra deze markt
verkoper besluit te stoppen, vervalt
ook deze standplaats. Nieuwe markt
kramen zullen een plek krijgen op het
Schouwburgplein omdat hier ruimte is
voor uitbreiding.

Gesprekken voeren
De gemeente heeft gesprekken
gevoerd met horecaondernemers en
de marktadviescommissie over de
pleinindeling. De meeste marktonder
nemers zijn voorstander van terrassen
omdat dit de weekmarkt aantrekke
lijker maakt. Tegenstanders vinden

Arbeidsmigranten huisvesten

Work and Stay
dient plan in
Work and Stay zet het plan door om 250 arbeidsmigranten te huisvesten in een logiesgebouw nabij de A73 in Oirlo. Het huisvestingsbedrijf uit Maasbree dient binnenkort een principeverzoek in bij
gemeente Venray.

dat het plein volledig voor de markt
beschikbaar moet blijven.

“Dat zal op heel korte termijn
gebeuren”, zegt directeur Lottie van
Gerven. Ze heeft geen idee op welke
termijn het logiesgebouw gereali
seerd kan worden. “Het plan zal eerst
getoetst worden aan het gemeentelijk
beleid en dan moet de gemeenteraad
nog goedkeuring geven. Het is nu even
afwachten voor ons”, reageert ze.
Op het terrein naast het logies
bouw komt een parkeerplaats en
een sport- en recreatieveld. De loca
tie wordt omheind door een hekwerk
om de veiligheid te waarborgen en de
toegang te regelen. Bezoekers kunnen
alleen toegang krijgen via de voetgan
gerspoort met een pasjessysteem.
Work and Stay organiseerde vier
bijeenkomsten en heeft een eindver
slag opgesteld. Het houden van dia
loogavonden is een voorwaarde van
de gemeente. Het belangrijkste doel is
dat de initiatiefnemer en omwonenden
met elkaar in gesprek komen om zo
draagvlak te creëren. Een ander doel
is dat belangen, bezwaren en wensen
van buurtbewoners worden meegeno
men bij de planontwikkeling.

Openingstijden

Kritiekpunten

Drie jaar geleden is de openingstijd
van de weekmarkt afgestemd op de
winkeltijden, op maandag van 11.00
tot 17.00 uur. De meeste marktonder
nemers blijken niet gelukkig met de
uitbreiding van 16.00 naar 17.00 uur.
In het laatste uur valt er weinig te ver
dienen, waardoor enkele marktkoop
lui al eerder beginnen met opruimen
en inpakken. Het college heeft beslo
ten de eindtijd weer op 16.00 uur
te zetten. De marktmeester van de
gemeente ziet erop toe dat iedereen
zich aan de sluitingstijd houdt.

Tijdens de twee bijeenkomsten in
Oirlo, op 8 april en 9 mei, klonk er felle
kritiek van buurtbewoners. Ze vinden
dat er al genoeg arbeidsmigranten in
de omgeving zijn gehuisvest. Na de
bijeenkomst op 5 juni in Castenray,
werd de dialoogronde op 19 juni afge
sloten in het Parkhotel in Horst. Work
and Stay besloot na de dialoogavon
den in Oirlo en Castenray niet meer

verder te praten met de tegenstan
ders. “Daarmee is het klaar. Verder
praten heeft geen zin”, zei adviseur
Leon Litjens tijdens de bijeenkomst in
Castenray.
Work and Stay heeft kritiekpun
ten van omwonenden verwerkt in het
plan. “We hebben laten zien dat we de
opmerkingen en zorgen, zoals over het
beheer, heel serieus nemen. Naar alle
suggesties hebben we goed geluisterd
en er iets mee gedaan”, meldt Lottie
van Gerven. Ze zegde tijdens de bij
eenkomst in Horst toe dat de beheer
der zelf op het park komt te wonen.
Een heikel punt is de verkeersaf
wikkeling. Al het autoverkeer gaat over
de A73, waardoor de smalle binnenwe
gen niet worden belast. “We zijn nog
in gesprek met Rijkswaterstaat over de
aansluiting op de A73. Dat ziet er goed
uit.” Het logiesgebouw van twee ver
diepingen komt zo ver mogelijk van de
Sinnesstraat af te liggen, tegen de bos
rand. Zodat modelvliegclub De Pioniers
zo min mogelijk hinder ondervindt.
Ook blijft de toegang via de zandweg
naar het tankstation en wegrestaurant
La Place naast de A73 open.
De dorpsraad van Oirlo wil Work
and Stay uitnodigen voor een infor
matieavond om het plan te presen
teren, zodra het principeverzoek bij
de gemeente is ingediend. Lottie van
Gerven reageert afwijzend: “Op dit
moment valt er niets te presenteren.
Zo’n bijeenkomst heeft alleen zin als
er grote aanpassingen zijn in het plan
of als er heel veel tijd overheen is
gegaan.”

Rechtbank in Roermond oordeelt

Gemeente krijgt ultimatum besluit zonnepark
Gemeente Venray moet binnen vier maanden een besluit nemen over de komst van een zonnepark in Smakt.
Dit heeft de rechtbank in Roermond bepaald.
In mei 2018 diende Kronos Solar
de vergunningsaanvraag in voor het
zonnepark. De gemeente is verplicht
binnen 26 weken, met een eenma
lige verlenging van zes weken, een
besluit te nemen. Een jaar later op
8 mei stelde Kronos de gemeente in
gebreke, omdat het bedrijf een jaar
na het indienen van het verzoek, nog
geen duidelijkheid van de gemeente
kreeg over de realisatie van het zon
nepark. De ingebrekestelling gebeurde
een dag nadat de commissie Wonen
het zonnepark van de agenda haalde.
De partijen Venray Lokaal, PRO Venray,
CDA en D66 wilden eerst een beleids
kader voor grootschalige energie

opwekking ontwikkelen voordat er
toezeggingen gedaan werden voor
de aanvraag van zonneparken. “Door
middel van een plan kunnen we beter
uitleggen waarom verzoeken al dan
niet worden goedgekeurd. Daarnaast
kan naar de buitenwereld ook beter
gecommuniceerd worden waarom
bepaalde keuzes worden gemaakt”,
stelde Toon Loonen van CDA.
De rechter oordeelde dat Venray
in gebreke is gebleven met het
nemen van een besluit over het zon
nepark. Volgens de rechtbank had de
gemeente een verklaring van geen
bedenkingen moeten afgeven, toen
ze besloot de procedure over te doen.

Als de gemeenteraad geen definitieve
keuze maakt binnen vier maanden,
volgt er een dwangsom van maximaal
15.000 euro.
Het college is momenteel bezig
met het uitwerken van het beleids
kader en heeft verzekerd dit in sep
tember of oktober ter besluitvorming
aan de gemeenteraad voor te leg
gen. Als de raad vervolgens goedkeu
ring geeft aan het beleidsplan is het
de bedoeling dat de initiatieven aan
de hand hiervan worden getoetst.
Gemeente Venray wil nog geen reactie
geven op de uitspraak van de rechter.
Volgens de gemeente is het een en
ander nog in beraad.

Vakantiewerk

Gladiolen bossen
Ben je 15 jaar en ouder en lijkt het jou leuk
om te komen bloembossen, dan ben jij degene
die wij zoeken. Hiervoor is geen ervaring vereist.
We werken ‘s ochtends van 07:00 tot 12:00 in Castenray
U kunt contact opnemen met Marcel Duijkers:
info@marcelduijkers.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

06

nieuws

25
07

Droogte heeft gevolgen
voor Venrayse natuur
Door de aanhoudende droogte heeft de natuur het ook dit jaar weer moeilijk. Verschillende media berichtten
onlangs over het feit dat bomen het zwaar hebben door het lage grondwaterpeil. Ook in Venray zijn veranderingen zichtbaar, die een samenhang hebben met de droge weersomstandigheden.

De natuur in met
fotograaf Rob
HALLO-fotograaf Rob Beckers is bijna ieder weekend op pad om
foto’s te maken. Voor de HALLO maakt hij foto’s van evenementen,
maar zelf wandelt hij graag in één van de natuurgebieden van
Venray om al het natuurschoon daar op de foto te zetten.
Deze zomer licht hij iedere week een foto uit van de flora en fauna
in gemeente Venray. Deze week maakte hij een foto van het oranje
zandoogje, die oranje vleugels heeft met een brede bruine rand.
De vlinder geeft de voorkeur aan droge tot matig vochtig grasland
als leefgebied. Fotograaf Rob spotte deze vlinder dan ook in de
Leunse Paes in Leunen, een gebied dat bestaat uit moerasbos,
poelen, vennen, natte graslanden en droog bos.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Gazon vernieuwen: oud
gras er af en nieuwe zode er op. Hagen
snoeien: of inkorten of er uit. Werk
opgeruimd afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

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

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Woningstoffeerderij vd Broek.
Voordelige trapbekleding met tapijt va
€ 350,00 incl, tapijt, leggen, zijkanten.
Laminaat voor € 26,95 m2 incl.
leggen en onderfolie. Bel voor gratis
prijsopgave bij u thuis 06 16 37 45 14.

&

Bomen en struiken overleven de
droogte steeds vaker niet. Dit heeft te
maken met het lage grondwaterpeil,
waardoor de wortels niet meer bij het
water komen. 2019 is al het tweede
droge jaar op rij en dat heeft invloed
op de natuur. Ook in de gemeente
Venray is dat het geval, geeft Andy
Liebrand van Staatsbosbeheer aan.
Hij is boswachter in Noord-Limburg
en ziet de begroeiing in de Venrayse
natuur veranderen. “In de gemeente
Venray hebben wij vooral broekbos
sen”, zegt hij. “Dat zijn moerasbos
sen. Denk hierbij aan de bossen in de
Leunse Paes. Deze bossen moeten
normaal gesproken meer maanden
met de voeten onder water staan dan
dat ze droog staan.”
Door de droogte is dat de laatste
jaren echter andersom en dat heeft
gevolgen voor de begroeiing in de
bossen. “Niet zo zeer voor de elzen
waarmee deze bossen vooral begroeid
zijn, maar meer voor de ondergroei”,
legt Liebrand uit. “De els is een
boomsoort die bij uitstek geschikt is
om een groot deel van het jaar met

zijn voeten in het water te staan.
Normaal gesproken zijn deze broek
bossen vrij open met weinig onder
groei. Maar nu raken ze begroeid met
bramen en lijsterbessen en dat is niet
gewenst omdat deze de proces van
verdroging alleen maar versterken.”
Hij voegt toe: “Bovendien zijn dit
soorten die in een goed functionerend
broekbos niet thuishoren.”

Rooien
Gemeente Venray meldt dat
(laan)bomen, die in de openbare
ruimte worden aangeplant, in de eer
ste jaren voorzien worden van water
om de kans op aanslaan te vergroten.
In de eerste jaren is het de bedoe
ling dat een boom zijn wortelgestel
goed kan ontwikkelen en daarna op
eigen kracht verder groeit. “Door de
extreme droogte van vorig jaar én
van dit jaar zien we dat niet alleen
jonge, maar ook oudere bomen het
soms moeilijk hebben. Bomen die
het hierdoor niet redden worden
gerooid en waar mogelijk vervangen.
Bij de vervanging van bomen wordt

de boomsoort, voor zover moge
lijk, afgestemd op de omgeving.
Wij hopen zo de boomsterfte tegen te
gaan”, vertelt een woordvoerder van
de gemeente.

Klimaatbestendig bos
In samenwerking met onder
andere de Universiteit van
Wageningen heeft de gemeente
Venray in de gemeentebossen
Zwartwater in Vredepeel en de
Ballonzuilbossen in Merselo, proeflo
caties om een gemêleerd, klimaatbe
stendig bos aan te leggen. Het doel
is om te zorgen voor een betere
bodemhuishouding en dus voor een
betere groei van het bos. “De ontwik
kelingen hiervan houden wij nauw
lettend in de gaten en worden bij
succes verder uitgebreid. In bosge
bieden kan, door meerdere oorza
ken, uitval van bomen plaatsvinden.
Afhankelijk van het aantal uitgeval
len bomen bekijken wij of natuur
lijk herstel nodig is. Als dat niet het
geval is, planten wij nieuwe bomen
aan”, aldus de woordvoerder.

Rechtszaken werkgroep Behoud de Peel

Geen uitbreiding stallen
door stikstofuitspraak
De uitspraak van het Europese Hof van Justitie over stikstofuitstoot heeft ook gevolgen voor geplande uitbreidingen van stallen in Venray. Projecten moeten dezelfde hoeveelheid of minder stikstof uitstoten na een
uitbreiding of aanpassing. Zeker acht boeren in Venray kunnen door de uitspraak in de zaak, die door stichting
Werkgroep Behoud de Peel werd aangespannen, hun stallen niet uitbreiden.
Werkgroep Behoud de Peel is
naar eigen zeggen verantwoordelijk
voor de landelijke ophef die ontstond.
De groep voor de bescherming van
natuurgebied de Peel spande tiental
len zaken aan tegen staluitbreidingen
in de gemeentes waar de Peel in ligt.
Behoud de Peel vocht tegen een pro
gramma dat de landelijke overheid in
2015 instelde. “Dat heette Programma
Aanpak Stikstof (PAS), maar er zat hele
maal geen aanpak in”, vertelt Wim van
Opbergen, voorzitter van Werkgroep
Behoud de Peel. “Terwijl stallen wel
gewoon mochten uitbreiden en meer
stikstof mochten gaan produceren.
Daarom waren wij er ook fel tegen.”

Vergunningen
ingetrokken
De Raad van State wist ook niet
precies wat te doen met de zaken die
de Werkgroep aanspande en vroeg het
Europese Hof van Justitie om naar het
programma te kijken. “Het Hof was
zeer kritisch”, vertelt Van Opbergen.
“Het programma mocht volgens het
Hof op deze manier niet meer gebruikt
worden.” Dat had verstrekkende
gevolgen. In het hele land zijn vergun
ningen voor projecten als uitbreidin
gen van stallen, de aanleg van wegen
of het kappen van bomen ingetrokken.

“Projecten moeten nu na de voltooiing
dezelfde hoeveelheid of minder stik
stof uitstoten. Een nieuwe weg zorgt
altijd voor meer stikstof, dus dat soort
zaken zijn nu opgeschort.”
Werkgroep Behoud de Peel spande
in totaal zo’n tachtig zaken aan tegen
uitbreidingen van stallen in de buurt
van de Peel. Zo gaf de Raad van State
de Werkgroep gelijk in onder meer
vier zaken in Oirlo, één in Castenray,
één in Ysselsteyn, één in Heide en één
in Leunen. De vergunningen voor die
uitbreidingen zijn ongeldig verklaard.
“Dat waren de eerste zaken waar al een
uitspraak is. Er volgen er nog verschil
lende”, vertelt Van Opbergen. “Ik weet
zo uit het hoofd niet precies hoeveel
er waar zijn aangespannen, maar de
komende tijd zullen er in Horst aan de
Maas, Venray, Peel en Maas, Leudal
en Nederweert, plus in ons Brabantse
werkgebied nog meer volgen.”
De Werkgroep begon de zaken,
omdat meer stallen meer stiksto
fuitstoot betekende. “Die stikstof
wordt in de lucht uitgestoten en komt
dan terecht in de Peel”, vertelt Van
Opbergen. “Zeldzame planten worden
door die hoge stikstofwaarde overwoe
kerd door gras en onkruid. Als we niks
doen, verdwijnen straks alle zeldzame
planten uit de Peel en andere natuur
gebieden. Nu al is het stikstofover

schot enorm. Dat mag echt niet nog
meer worden. Sterker nog: om aan de
Europese verplichting te voldoen, zal de
uitstoot drastisch omlaag moeten.”
Het uitbreiden van stallen is nog
wel degelijk mogelijk, vertelt Van
Opbergen. “Maar dan moeten boeren
er voor zorgen dat ze niet meer stik
stof gaan uitstoten dan ze nu doen.”
Het heeft volgens de voorzitter geen
zin om boos te zijn op de Werkgroep.
“De regering heeft sinds de jaren
80 iedere keer geweigerd om naar de
uitstoot van stikstof te kijken. Iedere
keer mocht er maar uitgebreid worden
door boeren. Dan krijg je een keer de
deksel op de neus. We konden niet zo
door blijven gaan met het ongebrei
deld uitbreiden van de veestapel en de
steeds maar stijgende stikstofuitstoot.”
Wat er nu gaat gebeuren, is nog
de vraag. De overheid heeft een com
missie ingesteld die gaat kijken naar
wat er nu moet gebeuren. Of het
PAS aangepakt moet worden of dat
er iets anders opgezet moet worden
bijvoorbeeld. “Het lijkt er op dat de
overheid weer bezig is om te probe
ren om onder de Europese afspraken
uit te komen”, denkt Van Opbergen.
“Wij hopen dat de regering nu eens
gaat inzien dat er verandering nodig
is. Het enige dat helpt, is minder die
ren. Daar ligt de oplossing.”
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Fietsvierdaagse Venray van start

Goede reacties over thema Fietsvierdaagse
Ondanks de hitte stapten negenhonderd deelnemers dinsdag 23 juli op de fiets voor de Fietsvierdaagse in
Venray die plaatsvindt tot en met vrijdag 26 juli. De Fietsvierdaagse staat dit jaar in het teken van haar 35-jarig
jubileum en de bevrijding die in oktober 75 jaar geleden plaatsvind. Het thema zorgde dit jaar bij de deelnemers
voor goede reacties. “Het is geweldig dat we de kans krijgen om over het terrein van de vliegbasis in Vredepeel
te fietsen.”

Ernst-Jan Kleinbussink, bestuurslid
van Fietsvierdaagse Venray, legt uit
dat de organisatie vooraf maatrege
len nam tegen de hitte. Deelnemers
mogen per dag zelf beslissen hoe
veel kilometers ze fietsen. “Wij stem
pelen gewoon af”, zegt hij lachend.
“Daarnaast begint de kortste route van
35 kilometer elke dag om 09.00 uur.
We hebben ook bewust asfaltwegen
in de route vermeden, want die
wegen trekken warmte aan. Wij wij
zen daarnaast alle deelnemers erop
om voldoende water mee te nemen,
een petje of hoed te dragen en goed
te smeren met zonnebrandcrème. Bij
alle rustpunten kunnen de fietsers
hun bidon opnieuw vullen met water.”
Ondanks de weesvoorspellingen is
Ernst-Jan tevreden over het aantal
voorinschrijvingen. Dit jaar schreven
zich zeshonderd deelnemers vooraf
in. Uiteindelijk zijn dat er op dinsdag
in totaal negenhonderd geworden.

Volgens Ernst-Jan ligt dit op hetzelfde
aantal als voorgaande jaren, maar kan
de hitte ervoor zorgen dat deelnemers
per dag beslissen of ze wel of niet
mee fietsen.

Startsein door
burgemeester
Om 09.00 uur, nadat de organisatie
een appeltje voor de dorst uitdeelde,
gaf burgemeester Gilissen het start
sein aan de fietsers bij De Witte Hoeve
in Venray. Tijdens zijn toespraak sprak
hij bewondering uit voor alle fietsers
die in de hitte deelnemen aan de
Fietsvierdaagse. En hij nodigde ieder
een uit om langs zijn huis in Vredepeel
te fietsen en zijn pas aangelegde
terras te aanschouwen. Na de offici
ële opening van de Fietsvierdaagse
volgde de eerste stop bij de Luitenantgeneraal Bestkazerne in Vredepeel.
Tot 12.00 uur mochten de deelnemers

SALE

over het terrein van de luchtmacht
basis fietsen en een kijkje nemen
bij het museum Historische Collectie
Grondgebonden Luchtverdediging.
Daar stond voormalig logistiek offi
cier Andre uit Ede, een van de dertig
vrijwilligers van het museum, ze op
te wachten. Hij deelde folders uit en
beantwoorde alle vragen over de col
lectie van grondgebonden luchtver
dedigingsmaterieel en gerelateerde
artikelen uit de periode van 1882 tot
heden. “Het is voor mij een leuke dag.
Normaal zijn we twee dagen in de
week geopend, maar dan komen er
natuurlijk niet zo veel mensen.”
Guus uit Venray fietst tijdens
de Vierdaagse de route van 35 kilo
meter. De Venraynaar is blij met de
route van dit jaar die diverse plekken
rondom oorlogsmusea en monumen
ten aandoet. Als vliegtuigspotter vindt
hij het fantastisch om het museum
van Vliegbasis de Peel te zien. “Ik
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heb meerdere kazernes in het buiten
land bezocht, maar in Vredepeel heb
ik altijd aan de poort staan kijken.
Dat we tijdens de Fietsvierdaagse
over het terrein mogen fietsen en het
museum mogen bezoeken, maakt
deze dag bijzonder. Het is een mooie
route”, vertelt Guus.
Over het weer heeft hij niks te
klagen. “Het weer is goed te doen.
Ik heb genoeg water en mijn petje bij
me. Eigenlijk had ik mijn pet van de
Amerikaanse luchtmachtbasis Andrews
uit 1959 mee moeten nemen, maar
die ben ik vergeten”, lacht hij.
Nellie en Riet uit Arcen fietsen al
acht jaar mee met de Fietsvierdaagse
in Venray. Ondanks de hittegolf wil
len ze de 60 kilometer-route volgen.
“We zoeken op zijn tijd de schaduw
op bij de rustplaatsen. Verder is het
belangrijk om rustig te blijven.” Over
de route zijn de vriendinnen dit jaar
erg te spreken. “Het is erg uniek om
dit te zien”, vertellen ze terwijl ze bui
ten naar een luchtafweerraket staan
te kijken. “Het is geweldig dat we de
kans krijgen om hier te mogen stop
pen. Maar de rest van de route vin

den we ook mooi, want we fietsen in
een prachtige omgeving. Onderweg
kunnen we meedoen met een quiz
en dat maakt de Fietsvierdaagse leuk.
We vinden het wel jammer dat we
niet over de nieuwe fietsbrug door het
Oorlogsmuseum in Overloon mogen
fietsen.”

Richting
Horster dorpen
Op dinsdag was er ook de moge
lijkheid om te stoppen bij de militaire
begraafplaats in Ysselsteyn, waar ruim
31.000 Duitse soldaten begraven lig
gen. Op woensdag staken de fietsers
de Maas over en vervolgde de route
door de Maasduinen. Op die dag was
er ook een familieroute van 18 kilo
meter met spellen op De Witte Vennen
in Oostrum. De fietsbrug in Overloon
kon op donderdag nog niet in gebruik
genomen worden door de deelnemers
van de Fietsvierdaagse. Wel konden de
fietsers een bezoek brengen aan het
museum. De laatste dag zet de route
koers richting Horster dorpen met als
verste punt Grubbenvorst.
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Klaar voor nieuw avontuur

Demi van Stappershoef naar Verenigde Staten
De eindexamens zitten erop. Dat betekent dat voor veel geslaagden een
nieuw avontuur begint. Een nieuwe studie, op kamers gaan, een tussenjaar of toch nog een jaartje thuis wonen? Deze week praten we met
Demi van Stappershoef (19). Zij verruilt, na het behalen van het cios, het
vertrouwde Venray voor Texas in de Verenigde Staten. Daar gaat ze een
leven als ‘student athlete’ tegemoet: een combinatie tussen voetbal en
studeren.
Demi studeerde kort geleden af aan
het cios als orthobewegingsagoog. “Het
was een praktische 3-jarige opleiding
waarin ik onder meer geleerd heb om
les te geven aan verschillende doelgroe
pen”, vertelt ze. Spannend of ze ging
slagen, was het niet. “Nee, ik stond er
goed voor. Uiteindelijk ben ik met een
7,3 als gemiddeld cijfer geslaagd. Ik
wist van te voren wel dat het goed zou
komen”, zegt ze.
Hoe kwam ze op het idee om naar
de Verenigde Staten te gaan om te
voetballen? “Ik zat afgelopen jaar regel
matig in de trein met Daan Huntjens,
die eenzelfde traject gaat volgen in de
Verenigde Staten. Dat heeft me geïn
spireerd. Ik ben me gaan oriënteren en
ben uiteindelijk bij een prachtige school
terecht gekomen. Het is een kans die ik
misschien maar één keer krijg in mijn
leven, dus die pak ik met beide handen
aan”, vertelt ze enthousiast.
Woensdag 7 augustus stapt ze
het vliegtuig in voor haar grote avon
tuur. Zondag 11 augustus moet ze zich
voor het eerst melden bij haar team.

“Ik ga naar het Tyler Junior College
Texas. Het ligt op twee uurtjes rijden
van Dellas, Texas. Ik zit in een team
met veel verschillende nationalitei
ten. Zo zijn er meisjes die uit Spanje,
Duitsland en Japan komen. Een meisje
komt uit Haelen. Het is toch wel fijn om
met iemand in het team te zitten die
dezelfde achtergrond heeft”, vertelt
ze. Demi zit bij een school die over het
algemeen goed presteert op het veld.
“De ploeg behoort in principe altijd tot
de top-drie. We gaan dan ook voor het
nationaal kampioenschap”, stelt ze.
De eerste weken volgt het team
van Demi een intensief trainingspro
gramma met meerdere trainingen per
dag. “Op maandag 26 augustus begint
school. Ik ga een studie business doen.
Het is een brede studie, maar daar
heb ik bewust voor gekozen, omdat
ik nog niet precies weet wat ik wil.
Ik denk wel dat ik op deze manier het
praktische wat ik al geleerd heb goed
kan combineren met meer zakelijke
inzichten”, zegt ze. De opleiding duurt
twee jaar. Daarna wil ze doorstude

ren om een bachelor te halen. “Het is
dan ook een optie om bij een ander
team te gaan spelen, maar dat bekijk
ik per jaar.”
De Venrayse is op het voetbalveld
multifunctioneel. Ze kan als rechts

back, linkshalf en rechtshalf uit de
voeten. “Ik hou ervan om mee op
te komen en ik vind het positiespel
mooi”, stelt ze. Demi zegt enorm uit
te kijken naar haar nieuwe stap, maar
ook haar familie en vrienden te gaan

missen. “En ook de hondjes”, lacht ze.
Voor haar ouders is het ook een hele
verandering. “Het is een beetje dub
bel. Ze staan gelukkig helemaal achter
mijn keuze en gunnen me de hele
wereld”, aldus Demi.

HALLO Venray tipt
een zomerboek
Nu de zomer is aangebroken is het weer tijd om lekker met een boek
in het zonnetje te gaan zitten. Zonnebril op, koud glaasje limonade of
biertje erbij en lezen maar! Deze zomer tipt HALLO Venray samen met een
fanatieke lezer uit de gemeente iedere week een nieuw zomerboek. Deze
week vertelt Marije Freriks, begeleidster van leeskringen Venray over het
boek Het Herdersleven van James Rebanks.
Het Herdersleven is voor een groot
deel een autobiografisch boek en gaat
over James Rebanks, de oudste zoon
van een schaapherder die op zijn beurt
ook de oudste zoon is van een schaap
herder. Rebanks deelt in het boek zijn
kennis over het herdersleven. De fami
lie woont en werkt al eeuwenlang
in het Noord-Engelse Lake District.
De herder en de hond drijven de scha
pen naar het hoogland en ‘s zomers
moet er gehooid worden. In de herfst
worden markten bezocht om de kudde
aan te vullen en in de winter is het
zaak de schapen in leven te houden.
De lente is beweeglijk: de lammetjes
worden geboren en de schapen keren
terug naar de heuvels en dalen. In Het
Herdersleven laat James Rebanks zien
hoe het leven er in een oeroud land
schap uitziet. Marije kreeg het boek
Herdersleven cadeau van haar zoon
en zijn vriendin. Voor Marije bood dit
boek herkenning. “De keuze voor dit
boek is voor mij niet vreemd: ik houd
van schapen en heb een bordercol
lie, ik ben landschapsgids en draag
de natuur een warm hart toe en ik
ben vaker in Engeland op vakantie
geweest. Daarnaast houd ik uiteraard
van boeken. Ik ben erg blij met het
boek”, vertelt Marije. Volgens Marije
schrijft de schrijver zeer gedetailleerd

en op een beeldende en indringende
wijze. “Hij geeft je als het ware het
gevoel dat je zelf in het Lake District
bent en tussen de schapen loopt, het
lijkt zelfs of je ze hoort. Je geniet tij
dens het lezen van de rust van een
ogenschijnlijk kabbelend bestaan.
Een bestaan waar je op adem komt
van het dagelijkse, hectische leven in
de westerse samenleving. Het boek
heeft mij gefascineerd. Ook leerde ik
nieuwe dingen, waardoor ik weer iets
anders naar schapen en landschap en
de functie van beheer hiervan kijk.
Iedereen die nadenkt over hoe zijn
leven wil leven, wie van de natuur
houdt en even wil wegdromen van
onze jachtige en zakelijke samenle
ving is Herdersleven een aanrader.”

Toeristisch-recreatief Platform
Venray tipt
In de zomer tipt het Toeristisch-recreatief Platform Venray elke week een bijzondere plek of wandeltocht in de gemeente Venray. Deze week is dat de knooppunten wandelroute in de bossen van
natuurgebied Vlakwater die leidt naar de molen in Merselo en het Loobbeekdal. Deze wandelroute van
14.7 kilometer start op Kempweg 164 in Venray. Tijdens deze afwisselende route wandel je door de
bossen richting het verbindingsstuk naar het Loobeekdal. Om in Merselo te geraken, struin je tijdens
de wandeling naast de Loobeek. In Merselo passeer je de windmolen Nooit Gedacht, waar het meel
vandaan komt voor de pannenkoeken van De Perdstal. Via de verbindingsweg kom je terug in Venray.
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Verbod op shishalounges is terecht
Gemeente Venray gaat waterpijpcafés, de zogeheten shishalounges,
binnen de gemeentegrenzen uitsluiten. Dat blijkt uit het nieuwe horecabeleid
van de gemeente. Op dit moment heeft gemeente Venray geen enkele
shishalounge en dat wil ze niet veranderen. Toch schieten in Nederland de
shishalounges de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. De stelling
vorige week luidde: Verbod op shishalounges is terecht.
78 procent van de respondenten is het eens met de stelling. Deze groep
ziet liever geen shishalounges in Venray en vindt het verbod in Venray terecht.
Op meerdere plaatsen in het land zorgen bezoekers van shishalounges
voor overlast door geparkeerde scooters en hangjeugd. In Venray is er al
veel overlast door de twee coffeeshops die gevestigd zijn in de zogeheten
Vergeten Driehoek. Wanneer er in Venray shishabars openen, stapelen de
problemen zich op. Dit zien bewoners niet zitten.

Naast de overlast spreken onderzoekers hun zorgen uit over de
gezondheidsrisico’s van de waterpijprokerij. Rokers krijgen een forse
hoeveelheid koolmonoxide binnen. Dit is ook de reden dat burgemeester Hans
Gilissen geen waterpijpcafés in de gemeente wil. Volgens de burgemeester is
er daarnaast bij shishalounges vaak sprake van brandgevaar.
In Nederland komt waterpijpgebruik voornamelijk voor onder jongeren en
jongvolwassenen. Shishalounges schieten de laatste jaren als paddenstoelen
uit de grond. Volgens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
waren er in 2015 ongeveer 170 waterpijpcafés in heel Nederland. Inmiddels
zijn dat er meer dan 200. De populariteit van de shishabars is overgewaaid
vanuit Duitsland, daar bestaan ze al jaren. Er dus duidelijk wel behoefte aan
deze cafés. Toch is maar 22 procent van de respondenten het oneens met de
stelling. Zij vindt het verbod op shishalounges onterecht.

Eropuit
Een lokaal hitteplan is overbodig
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

We kunnen er niet omheen: het is warm. Gemeenten strooien met zout om
smeltend asfalt tegen te gaan, er worden tropenroosters gedraaid en warmte
records sneuvelen. Het Rode Kruis riep gemeenten onlangs op met een lokaal
hitteplan te komen. Zij presenteerde daarvoor de Hittegolfgids voor steden.
Daarin staat onder andere dat gemeenten tijdens een hittegolf veel beter
moeten omkijken naar mensen die dan extra zorg nodig hebben. Ook moe
ten ze meer groen aanleggen, zodat het koeler wordt in steden. Bij extreme
warmte treedt nu wel een nationaal hitteplan in werking, maar volgens
het Rode Kruis is dat niet genoeg, zeker niet nu er vaker een hittegolf is in
Nederland. In een lokaal hitteplan moeten afspraken staan wie wat doet.

Ouderen en chronisch zieken kunnen zo beter in de gaten gehouden worden
tijdens een hittegolf. En dat is erg belangrijk.
Aan de andere kant: waarom moet dat in een plan worden gezet? Dat is
meteen weer zo betuttelend. Het is toch ook gewoon een kwestie van gezond
verstand. Iedereen weet inmiddels wel dat hij tijdens een hittegolf voldoende
moet drinken en de schaduw moet opzoeken. En als je merkt dat je bejaarde
buurman of buurvrouw daar onvoldoende op let, dan wijs je hem of haar er
toch even op? Daarnaast moeten we ons ook niet gek laten maken door alle
maal die onheilspellende berichten.
Een lokaal hitteplan is overbodig. Wat vindt u?
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Komkommertijd
De vakantietijd is weer begonnen. Veel mensen genieten van hun
welverdiende vrije tijd. De barbecue wordt weer aangestoken en de
terrassen zitten vol. Tegelijkertijd zijn de boeren in Venray hard aan het
werk om ervoor te zorgen dat er genoeg te eten is bij de barbecue en dat
de glazen op de terrassen gevuld kunnen worden.
Mensen in Nederland zien toe
gang tot voldoende gezonde voeding
als een vanzelfsprekendheid. Het
komt helaas niet uit de lucht vallen
en de productie heeft nu eenmaal
een aantal negatieve bijeffecten.
In plaats van het eenzijdig opleggen
van beperkende wet- en regelgeving
is het beter om samen met de sec
tor te werken aan duurzame oplos

singen voor zaken als biodiversiteit en
fijnstofemissies. Op dit moment is de
landelijke overheid bezig met beleid
op geur- en fijnstofoverlast in overbe
laste gebieden. Dit is natuurlijk een
goede zaak voor inwoners die overlast
ervaren. Nadeel is dat bij het terug
dringen van dieraantallen in Nederland
dit marktaandeel wordt overgenomen
door andere landen in Europa en daar

buiten, die veel minder aandacht heb
ben voor het klimaat en dierenwelzijn.
De aanhoudende droogte, eiken
processierupsen, vega-extremisme
en strenge wetten op het gebied van
bodembeheer en gewasbescherming
maken het op dit moment niet makke
lijk om boer te zijn. Toch zetten ze zich
365 dagen per jaar in voor hun dieren
en gewassen. Dus als je deze zomer
lekker buiten zit te eten, denk er dan
even aan waar het eten vandaan komt
en wat er allemaal bij komt kijken voor
het op je bord ligt.
Michel Gerrits,
VVD Venray

Het was een idyllisch
vakantieplaatje, bekoorlijk
door landelijke eenvoud en
liefelijkheid, dat ik aanschouwde. Een gezinnetje
bestaande uit vijf personen:
vader, moeder, twee zoontjes
en een dochtertje. Ze zaten op
een bankje heerlijk te picknicken. Het vijftal had zo in een
oude Margriet uit de jaren 60
kunnen staan. Vaders haar
strak in de brylcreem, streepjeshemd met spencer aan, en
net zoals de overige familieleden een brede Prodent-lach
op het gezicht.
Moeders genoot zichtbaar
toen haar kroost zijn tandjes in
de verse kadetjes had gezet,
waarschijnlijk belegd met kaas of
hagelslag. Plastic bekertjes
gevuld met roze aanlenglimo
nade. Twee bananen, een peer,
twee sinaasappelen en een bakje
komkommerschijfjes voor de
vitamientjes kleurden het geheel
tot een perfect plaatje. Het kan
gewoon niet romantischer, zal je
denken. Maar nu: tijd en locatie.
Was het ’s morgens bij een
heerlijk frisgroene weide ergens
aan een rustig provinciaal weg
getje naast een kabbelend
beekje? Of rond lunchtijd in een
mooi stukje bos? Nee, het was
vrijdagmiddag 19 juli, 17.00 op
verzorgingsplaats de Romeinse
put aan de A73, oftewel bij het
benzinestation vlak voor afrit 9
naar Venray/Oostrum. Omringd
door roet blazende Oost-Europese
vrachtwagens en uitpuilende,
niet al te fris ruikende vuilcontai
ners. Het gezinnetje zat zo dicht
bij de snelweg, dat ik vader al
rijdende op de A73 bijna een
high five had kunnen geven. En
die hagelslag, had net zo goed
stukjes rondvliegend rubber
kunnen zijn. Dat geeft toch (fijn)
stof tot nadenken. Waren ze
maar even doorgereden tot de
afslag, hadden ze bijvoorbeeld
bij de Witte Vennen in Oostrum
hun bivak kunnen opslaan. Een
stuk aangenamer.
Maarten
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Tourclub Ysselsteyn in nieuwe kleding
Tourclub Ysselsteyn is dit wegseizoen gestart in nieuwe clubkleding. De kledingcommissie heeft een nieuw tenue samengesteld voor de leden. De tourclub is in 1995
opgericht en telt momenteel 110 leden. De club heeft een groep die elke zondag start in Ysselsteyn en een groep in Oirlo. Voor meer informatie over de fietsclub kijk op
www.tourclubysselsteyn.nl (Foto: Loesje fotografeert)

Groepswandeling
De Natuurvrienden
Wandelvereniging De Natuurvrienden organiseert maandag 29 juli
een groepswandeling van 10 kilometer vanaf de sportvelden in Merselo.
De groepswandeling heeft een
lengte van 10 kilometer en begint
om 13.30 uur vanuit Den Hoek in
Merselo. De wandeling vindt op
maandag plaats, omdat wandelaars
door de week meer tijd hebben dan
in het weekend, aldus de organisatie.
Enkele leden van de vereniging
organiseren deze wandelingen al

vanaf 2008. De groep bestaat voor
namelijk uit wandelaars die bij elke
wandeling van De Natuurvrienden
aanwezig zijn, maar elke 50-plusser
mag deelnemen aan de wandeling.
Ook alleenstaanden kunnen mee
doen aan de wandeltocht. Voor meer
informatie neem contact op met
0478 - 54 64 96.

MCV Janslust

Boekpresentatie en
motorrace in Venray
Op het voormalige racecircuit Janslust aan de Deurneseweg in Heide, wordt op zondag 15 september het boek
‘Motorcross Heide-Venray. De geschiedenis van MCV Janslust. Periode 1961-1983’ gepresenteerd. De boekpresentatie wordt ondersteund door een classic crossmotorshow en een foto- en filmpresentatie.

Jeu de bouleszomertoernooi
Op het Bouledrome aan de Hoopweg in Venray vond zaterdag 20 juli
voor de zevende keer het jeu de boules-zomertoernooi plaats. Ondanks
de vakantieperiode schreven zich toch 32 doublettes uit Venray en 8
doublettes uit Duitsland zich in.

De winnaars van het toernooi
(Foto: Jan Derikx)

In vier wedstrijden streden de
deelnemers om de ereplaatsen.
Na drie wedstrijden waren er acht
koppels die drie wedstrijden gewon
nen hadden en zeven koppels met
twee wedstrijden winst. Pas op het
einde van het laatste spel werd dui
delijk welk doublet gewonnen had.

Er waren zes koppels die alle vier de
wedstrijden wonnen, vijf koppels
met drie wedstrijden winst en tien
met twee wedstrijden. Het pun
tensaldo moest de doorslag geven.
De eerste vijf doublettes kregen uit
handen van de organisatie een enve
loppe overhandigd.

Het boek is een initiatief van
Ton Jakobs, die in 2016 startte met
het verzamelen van foto’s en ver
halen over Motor Cross Vereniging
Janslust. Het vertelt de geschiedenis
van de motorcross in Heide-Venray,
georganiseerd door MCV Janslust.
Het gaat onder andere over het
ontstaan en gaat ook in op evene
menten en wedstrijden door middel
van wedstrijdverslagen, uitslagen,
anekdotes en veel foto’s. Het boek
bevat 270 pagina’s en meer dan
500 foto’s.
Tijdens de presentatie op zon

dag 15 september vindt er een clas
sic crossmotorshow plaats. Vanaf
08.30 uur kunnen deelnemers zich
inschrijven voor de verschillende
crossklassen, onder andere voor
solomotoren, zijspannen en quads.
Verder is er een funklasse, waarin
deelnemers in een zelf gebouwd of
verbouwd gemotoriseerd voertuig
kunnen rijden. Ook voor kinderen
zijn er mogelijkheden om mee te
rijden en voor de allerkleinsten zijn
er minimotors om kennis te maken
met de motorcrosssport. Om 10.00
uur starten de demowedstrijden.

Alle klassen rijden drie keer 15
minuten, waarin ze de gelegenheid
krijgen om zonder wedstrijdele
ment hun rondes te rijden.

Meer
informatie
Meer informatie over de cross
motorshow is verkrijgbaar via
tjakobs@planet.nl Via dit e-mail
adres kunnen ook de boeken wor
den gereserveerd. In verband met
een beperkte oplage, is reserveren
wenselijk.

25
07

en zo 11

GEPLUKT Andre Tonen

Andre Tonen (62) is geboren in Nijmegen, maar verhuisde in 1995 naar Venray omdat zijn vrouw Lianne daar vandaan komt. Samen hebben ze twee dochters die inmiddels 21 en
23 jaar zijn. Nadat hij twaalf jaar geleden ontslag nam op zijn werk, stortte hij zich volledig op vrijwilligerswerk om Venray bekender te maken voor toeristen. Deze week wordt
Andre geplukt.
Ruim dertig jaar was Andre
werkzaam als manager bij de ING
bank. Hij reisde door heel Nederland
voor zijn werk en maakte lange
dagen. Hij zag zijn vrouw en twee
dochters alleen in de avonduren.
‘Papa is altijd werken’, zeiden
mijn dochters. Ik sliep alleen in

Venray, ik woonde er eigenlijk niet.
Ongeveer twaalf jaar geleden was
ik daar klaar mee en nam ik ont
slag. Ik wilde mijn eigen agenda
kunnen bepalen, want ik voelde
een bepaalde drang naar vrijheid.
Er komt altijd wel iets nieuws in je
leven, dacht ik. Je moet vertrouwen

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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hebben in jezelf. Uiteindelijk ben ik
nog altijd blij met de keuze om te
stoppen bij de bank; ik kan genie
ten van mijn leven en dat voelt fijn”,
vertelt Andre.

Mensen
verbinden
Maar doordat Andre nooit thuis
was, kende hij het dorp Venray niet.
Hij ging op zoek naar mogelijkhe
den om meer binding te krijgen
met Venray. Dat begon met het
bijwonen van een bijeenkomst van
het Toeristisch recreatief Platform
Venray. “Ik had er zelf geen belang
bij, maar ik kon het niet laten om
iets te roepen tijdens die avond.
Dat zit waarschijnlijk in mijn karak
ter. In mijn werk wilde ik ook altijd
mensen met elkaar verbinden en
achterhalen wat er beter kan in een
organisatie.” Na drie maanden werd
Andre gevraagd voor het voorzitter
schap van het platform. Hij aarzelde
niet en besloot deze taak op zich te
nemen. “Blijkbaar roep ik verstan
dige dingen”, grapt Andre. “Ik vond
het leuk dat ze me voor deze functie
vroegen. Ik dacht: waarom niet, ik
heb genoeg tijd. Dit was de manier
om binding te krijgen met Venray
en mensen te leren kennen. Er ging
een andere wereld voor mij open.”
Al gauw werd Andre ook
voorzitter van Venray Bloeit,
Wandelevenement Venray en stuur
groep Liberation Route Venray
Weeze. Volgens hem is dat niet

geheel toevallig. “Ik vind dat Venray
zo veel moois te bieden heeft en
ik wil Venraynaren laten zien wat
Venray is. We doen er te weinig
mee. Ik ben een bouwer en wil
er voor Venray zijn. Alle stichtin
gen hebben met elkaar te maken:
ze willen Venray op de kaart zet
ten en dat is ook mijn doel. Er
moeten meer toeristen uit eigen
land, maar ook het buitenland naar
Venray komen.” Doordat Andre van
meerdere organisaties voorzitter
werd, groeide zijn netwerk bin
nen no time. “Door mijn kracht om
te verbinden, hebben de verschil
lende instanties ook profijt van
elkaar. Mijn drijfveer is om iets voor
elkaar te krijgen. En de weg ernaar
toe hoeft niet makkelijk te zijn, dat
maakt het voor mij mooier. Als ik
een doel heb bereikt, is de lol er
ook weer snel af en zoek ik een
nieuwe uitdaging. Zodra ik geen
prikkels meer voel, stop ik.”

‘Ik ben van
nature rustig’
Andre zegt ook niet gelukkig te
zijn met één ding. Een dag ziet er
voor hem nooit hetzelfde uit. Naast
de werkzaamheden voor de ver
schillende stichtingen, helpt Andre
zijn vrouw ook met de pr-activitei
ten voor haar eigen bedrijf. Lianne is
goudsmid van beroep en samen met
Andre heeft ze een atelier in Venray,
waar Lianne op ambachtelijke wijze
sieraden maakt. “Het geregel komt

van alle kanten, waardoor ik vaak
vijf dingen tegelijk doe. Er zijn men
sen die zich afvragen hoe ik het
volhoud. Ik kan me voorstellen dat
mensen er gek van zouden wor
den, maar ik ben van nature rustig
en niet gauw gestrest. Ik kan tegen
hectiek”, vertelt hij.
Daarnaast kan Andre naar eigen
zeggen goed plannen en heeft hij
er geen problemen mee om een
keer nee te zeggen. “Dat is zo fijn
aan het inplannen van mijn eigen
agenda. Ik ga ook gewoon op
vakantie, maar je moet wel disci
pline hebben om de werkmails niet
te checken.” Samen met Lianne
maakt Andre regelmatig steden
trips. “De kinderen gaan ook wel
eens mee, uiteraard alleen wan
neer wij het betalen”, lacht Andre.
“Ik ben ook een bourgoundiër die
van een bezoek aan een restaurant,
café of kroeg houdt. Ik voel me een
gelukkig mens.”
Op de vraag hoe zijn dagen eruit
zien wanneer hij met ‘pensioen’ is,
antwoordt hij: “Ik heb altijd gezegd
dat ik meer ga wandelen als ik met
pensioen ben. Op het moment ben
ik geen wandelaar, maar ik heb er
niks op tegen. Toch heb ik met spor
ten niet zo’n discipline als met het
organiseren van bijvoorbeeld eve
nementen. Of ik zelf tijdens mijn
oude dag met een wandelevene
ment zou mee doen? Nee, dan kijk
ik meer naar de organisatie en daar
van blijf ik dan liever weg. Dan krijg
ik vast weer te veel prikkels.”
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Venraynaren vertellen over
Nijmeegse Vierdaagse
De Nijmeegse Vierdaagse zit er weer op. Van dinsdag 16 juli tot en met vrijdag 19 juli liepen tienduizenden wandelaars vier dagen 30, 40 en 50 kilometer per dag. Ook Marloes
Kempkens, Lian van Meijel en Chris Janssen uit Venray liepen mee. Zij vertellen hoe ze de Vierdaagse hebben beleefd.

Lian van Meijel

Chris Janssen

Marloes Kempkens

Lian van Meijel (29) uit Venray deed voor het eerst mee
met de Nijmeegse Vierdaagse. Samen met twee vriendinnen
wandelde ze vier keer 40 kilometer uit. “De laatste kilometers waren het lastigst.”

Chris Janssen (56) uit Venray deed dit jaar voor de 22e
keer mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Ondanks dat het
vorig jaar niet lukte, liep hij deze keer wel de 50 kilometer
tocht uit. “Het is kicken om na vier dagen 200 kilometer
volbracht te hebben.”

Marloes Kempkens (27) uit Venray wandelde voor de vierde
keer mee tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ze liep vier dagen
een afstand van 40 kilometer en haalde vlekkeloos de finish.
“Ik heb een heerlijke week gehad en mag absoluut niet klagen.”

Lian wist van te voren niet wat ze kon verwachten, maar kijkt
nu met plezier op wandeltocht terug. “Ik vond elke dag vooral de
laatste kilometers het lastigst, en dit was niet wat ik van te voren
verwacht had. Al met al was het een hele leuke ervaring om mee
te wandelen met de Vierdaagse. Ik heb twee blaren en wat uitslag
op mijn onderbenen gehad. Verder heb ik gelukkig geen blessures
opgelopen.”
Ondanks dat Lian de wandeltocht uitliep, had ze het op som
mige momenten moeilijk. Vooral dag drie ervoer ze als een zware
dag. “Ook aan het vroege opstaan moest ik wennen. En verder
scheelt het als er mensen langs de kant staan aan te moedigen,
dus op de meer afgelegen stukken hadden we het denk ik ook iets
zwaarder.”
Over het aanmoedigen van het publiek is Lian erg positief.
“Ik was verbaasd om te zien hoeveel mensen er langs de kant
staan aan te moedigen, en vooral op welke tijdstippen. Dat zorgt
wel voor veel positieve energie. De sfeer was heel goed, het
grootste deel van de mensen is enthousiast en de toeschouwers
al helemaal. Dus daar haal je wel kracht uit tijdens het wandelen.
Vooral op vrijdag, het laatste stuk op de Via Gladiola is een groot
feest. De laatste dag was ik ervan overtuigd dat ik nooit meer de
Vierdaagse zou lopen. Inmiddels begin ik daar elke dag meer aan
te twijfelen. Wie weet doe ik volgend jaar wel weer mee.”

Muziek in
het centrum
Het evenement Muziek in het
centrum van Venray staat zaterdag
27 juli in het teken van zes
orgeldraaiers. Deze zes muzikanten
spelen verspreid door het centrum
van 13.30 tot 17.30 uur Volgens de
organisatie komen de orgeldraaiers
uit Midden- en Noord-Limburg en
Oost-Brabant. Het gaat om een club
orgelbouwers die als hobby kleine
handorgels bouwt en het leuk vindt
om de orgels te tonen en de muziek
aan het publiek te laten horen.
Het publiek mag tijdens deze
middag de orgeldraaiers vragen
stellen over hun werk.

Volgens Chris ging het dit jaar als een speer. “Het was fantas
tisch. Ik heb dit jaar geen last gehad van blessures, behalve wat
blauwe tenen, maar die heeft iedereen na die vier dagen.
Daarnaast was de sfeer en het weer goed. Het was perfect
wandelweer en dat is ook zeer belangrijk.”
Chris omschrijft zijn wandeltocht als een ‘happen en stap
pen’ tocht. “Iedereen valt tijdens de Vierdaagse af, maar ik kom
bij. Na de eerste drie kilometer eten we een worstenbroodje.
Daarna stoppen we weer ergens voor een stuk vlaai of een ijsje.
We deden er daarom elke dag twaalf uur over. Iedereen wandelt
op zijn eigen manier en wij doen dat op ons gemak.”
Tijdens het wandelen praat Chris graag met andere deelne
mers. Volgens hem zorgt dat ervoor dat de wandeling op men
taal gebied minder zwaar wordt. “Je moet zorgen dat je blijft
praten met elkaar. Ik kwam een meisje tegen dat er doorheen
zat, maar door onze ondersteuning heeft ze de tocht uitgelopen.
Onze groep houdt van kletsen, maar biedt ook een luisterend oor
tijdens het wandelen.”
Na afloop is de groep waarmee Chris de Vierdaagse liep, in
Nijmegen blijven hangen om de overwinning te vieren. “We zijn
gebleven totdat we bij wijze van weggejaagd werden. Ik zie er nu
al naar uit volgend jaar weer te wandelen.”

“Ik heb de Vierdaagse uitgelopen zonder blaren. Natuurlijk
worden je voetjes op den duur wel moe en gevoelig, maar dat
heeft iedereen. Het was perfect wandelweer, beter hadden we het
ons niet kunnen wensen.”
Verwachtingen had Marloes van te voren niet. Een ding was
voor haar wel duidelijk: opgeven is geen optie. “Voetje voor voetje
kom je dichter bij de finish. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd te
genieten. Alleen op de donderdag na de zeven heuvelen had ik een
kleine dip. Je hebt de heuvels gehad, komt binnen in Berg en Dal en
dan is het nog zeker 5 kilometer tot aan de finish. Gelukkig zijn de
laatste straten overvol met mensen die je er doorheen trekken en
ga je met gemak de finish over.”
Volgens Marloes was de sfeer op veel plekken fantastisch.
“De mensen langs de kant weten wel hoe ze moeten feesten en
aanmoedigen. Alleen op bepaalde plekken was het publiek vrij
tam. Als je dan als wandelaar de opmerking moet maken ‘er mag
wel geapplaudisseerd worden’ en je krijgt als tegenreactie ‘van
applaudisseren word je moe’, vraag je je wel af waarom mensen
langs de kant zitten. Een mooie opmerking van een andere wande
laar richting de mensen langs de kant was: ‘Houden jullie het nog
vo’. Om die opmerking hebben we smakelijk moeten lachen. Vanuit
Malden tot aan de finish was het echt genieten geblazen. Op naar
het vijfde kruisje volgend jaar.”
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Duits jeugdtokkelorkest
in Venray
Het Duitse jeugdtokkelorkest, JugendZupfOrchester Nordrhein-Westfalen, geeft op vrijdag 16 augustus in de
Grote Kerk in Venray een concert. Het programma van hun concert bestaat uit enkel Franse muziek.
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Drive In Movie
Geijsteren
Sichting Cultuurpodium Geijsteren organiseert op zaterdag
17 augustus de vijfde editie van Drive In Movie bij de kasteelruïne in
Geijsteren. Het filmscherm wordt op een grasveld bij de kasteelruïne
geplaatst, zodat de boten over de Maas achter het scherm langs varen.
De film begint om 21.00 uur.
Volgens de organisatie kun
nen er veertig auto’s op het grasveld
parkeren op van te voren uitgezette
parkeervakken. Als de parkeerplaat
sen allemaal bezet zijn, plaatst stich
ting Cultuurpodium Geijsteren zoveel
mogelijk stoelen op het grasveld.
Vanwege de filmrechten mag de
organisatie de titel van de film niet
bekend maken. Toch geeft de stichting
een tipje van de sluier. “Het is een bio
grafische film van een van de meest
legendarische rockbands ooit. Denk
aan liedjes als ‘We are the Champions’,
‘We will rock you’ en ‘Killer Queen’.”
Zowel vanuit de auto als vanuit
een stoel kunnen bezoekers tijdens
de films drankjes, chips en hotdogs
bestellen. Autobestuurders krijgen een

Het orkest bestaat uit getalen
teerde en geselecteerde jonge musici,
die zich voorbereiden op of al bezig
zijn met een professionele muziekop
leiding. Het jeugdtokkelorkest, met
muzikanten die snaarinstrumenten als

harp, gitaar, mandoline, ukelele, banjo
en luit bespelen, staat onder leiding
van Eva Caspari.
Tijdens het concert wisselt het
Duitse jeugdtokkelorkest muzikale
werken af met gepaste teksten en

gedichten met het thema zomer als
rode draad. Het concert begint om
19.00 uur tot uiterlijk 20.20 uur en is
vrij toegankelijk. Kijk voor meer infor
matie op de website www.jugendzup
forchester.de

Vijftigste keer in Lourdes
De 60-jarige Christien Goumans uit Smakt gaat in september voor de vijftigste keer als reisleidster naar
Lourdes. Ze werd in 2003 reisleidster van de Lourdesgroep Maas en Peel die twee keer per jaar één week naar de
bedevaartsplaats gaan. “Ik raak nooit uitgepraat over Lourdes”.

lampje als ze iets te eten of te drinken
willen bestellen. Zij moeten dan het
lampje op het dak van de auto zetten.
Het idee van een Drive In Movie
ontstond vijf jaar geleden. “We wilden
in Geijsteren iets unieks organise
ren. En daar hebben we een fantas
tische locatie voor. Het is natuurlijk
leuk om vanuit je auto te genieten
van een film. Of lekker met de voet
jes op de kasteelmuur met eventueel
een deken. Dat maakt deze avond
erg sfeervol”, aldus Els Cuijpers van
Stichting Cultuurpodium Geijsteren.
Voor meer informatie kijk op de
website van het cultuurpodium
www.cultuurpodiumgeijsteren.nl
of mail naar
info@cultuurpodiumgeijsteren.nl

Beeldhouwdagen
In de Engelse tuin in Venray vinden zaterdag 27 juli en zondag 28 juli
tussen 12.00 en 16.00 uur de Beeldhouwdagen plaats. Beeldhouwers uit
Brabant en Limburg werken deze middagen aan hun eigen beeld.
De beeldhouwers werken zelf
standig aan hun beeld en kunnen
onderling kennis en ervaring uitwis
selen. Het publiek mag kijken hoe dit
proces in zijn werk gaat.
Voor kinderen is er een gra
tis workshop beeldhouwen onder
leiding van Ria de Bruijn. De
Beeldhouwdagen worden zaterdag

muzikaal begeleid door Ad Haans op
accordeon en zondag door Theo van
Wee met draaiorgel.
Geïnteresseerden mogen ook op
een andere manier beeldend werken
zoals schilderen of een muzikale bij
drage leveren.
Opgeven kan bij Rita van Gastel
via ritavangastel@hotmail.com

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray Landweert € 11,88
Lourdesgroep Maas en Peel
bestaat uit een groep van dertig vrij
willigers die twee keer per jaar met
veertig personen een reis maken
naar Lourdes. Tussen die vrijwilli
gers zitten ook artsen. Als reisleidster
zorgt Christien ervoor dat de reizi
gers informatie krijgen over de bede
vaartsplaats. “Ik geef rondleidingen
en vertel de reizigers alles over de
plaats. Verder regel ik het hotel van te
voren. Mijn taak is om de mensen een
onvergetelijke vakantie te geven. En
dat is mooi en dankbaar werk. Vooral
de vijftigste reis in september is erg
speciaal. Het is niet niks om al vijftig
keer in Lourdes te zijn geweest. En ik

had ook zeker niet verwacht dat ik de
kans kreeg om zo vaak naar Lourdes
te gaan. Ik heb jaren in een rolstoel
gezeten en wanneer ik in Lourdes ben,
spreek ik een dankwoordje uit voor
de kracht die ik heb mogen krijgen”,
vertelt Christien. Om de Lourdesreis te
bekostigen, knutselt Christien samen
met zo’n twintig vrijwilligers. De werk
jes verkoopt ze op markten, zo ook op
de jaarmarkt in Venray.

Arm om schouder
Volgens Christien is het moeilijk
om uit te leggen waarom de bede
vaartplek zo bijzonder is. “Voor mijn
gevoel raakt de hemel daar de aarde.

Mensen verwachten geen wonde
ren als ze daar naar toe gaan, maar
toch gebeuren er wonderen op gees
telijk gebied. Ik heb mensen zien
veranderen. Daarnaast ontstaan er
vriendschappen tussen de mensen en
vloeien er liefdeskoppels uit. Het is
een bijzondere reis die voelt als een
arm om de schouder voor de men
sen die meegaan. We krijgen daar
door grandioos veel aanmeldingen
van mensen uit omgeving Horst en
Venray. Het samen zijn maakt de reis
ook speciaal. Ik zie elke keer na afloop
hoe enorm dankbaar de mensen zijn
die meegingen, dat is te zien aan hun
ogen, die stralen”, aldus Christien.

Venray Centrum € 10,00
Venray Veltum € 10,00

bedrag per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Agenda t/m 01 augustus 2019
za
27
07

Kermis Blitterswijck
(t/m 30 juli)

Beeldhouwdagen Engelse Tuin
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Engelse Tuin Venray

zo
28
07

Beeldhouwdagen Engelse Tuin

Dorpsbarbecue

Tijd: 12.00 uur
Locatie: Engelse Tuin Venray

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Cafe de Zwart Blitterswijck

do
30
07

Venray Oldtimer City
Tijd: 12.00 - 17.00 uur
Locatie: Centrum Venray

Molenbezichtiging Nooit Gedacht

D!mpact Outdoor Summer Edition

Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Molen Merselo

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Kermistent dorpsplein Blitterswijck

Muziek in centrum Venray:
Orgeldraaiers

Cultuurcafé Live

Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Centrum Venray

Tijd:
Organisatie: Cultura Venray
Locatie: Schouwburg Venray

Mid Summer Beach Party

Kroeguhtocht

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Van Wanssum Café, Wanssum

Tijd: 12.00 uur
Locatie: OJC Dim Blitterswijck

Kermis Blitterswijck: The Wave

50+ Wandeling Merselo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Tent Blitterswijck

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: W.S.V. De Natuurvrienden Merselo
Locatie: Grootdorp 99, Merselo

Henseniuspleinconcerten:
Auke Classens
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Henseniusplein Venray

ma
29
07

Jeu de boules Eurotoernooi
Tijd: 12.45 uur
Organisatie: JBC Venray 80
Locatie: Bouledrome Venray Speulpark Venray

Herdenking bevrijding

Wandeling over
St. Anna

Bespeling Carillon
Tijd: 19.00 - 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Kermis Moment: Rewind
Soundsystem
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Café Het Moment Venray

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

Diverse activiteiten rondom kermis

Kermisschieten Blitterswijck
De kermis in Blitterswijck vindt plaats van zaterdag 27 juli tot en met dinsdag 30 juli plaats. Op zaterdag
27 juli houdt het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck voor de 27e keer het kermisschieten op het gildetrein.

Over het terrein van het voormalige psychiatrisch ziekenhuis
St. Anna, aan de Noordsingel in Venray, vindt op de zaterdagen 14,
21 en 28 en 5 en 12 oktober een wandeling plaats. Deze wordt georganiseerd door Het Museum van de Psychiatrie in samenwerking met het
Rooys Gidsen Gilde een wandeling. De wandeling staat in het teken van
de herdenking van de bevrijding van Venray.
Tijdens de wandeling wordt
het verhaal verteld van het
leven op St. Anna tijdens de
oorlogsjaren: de verschrikkingen
tijdens de bombardementen, de
bevrijding en de evacuatie van
de patiënten en personeel, de
wederopbouw en de terugkeer
naar Venray. De wandeling
start om 14.00 uur vanaf de
parkeerplaats voor de ingang
bij de portiersloge van het
Annaterrein en duurt ongeveer
anderhalf uur.

Onderduiken in kelder
De activiteiten, georgani
seerd door Het Museum van de
Psychiatrie en het Rooys Gidsen
Gilde bestaan uit een drieluik.
In dezelfde periode dat de wan
delingen plaatsvinden, opent het
Vincent van Gogh Instituut ook
de deuren van zijn kelders voor

een expositie. Op het Vincent
van Gogh Instituut, het oude St.
Servatius, doken in de oorlogs
maanden oktober en november
1944 zo’n 4500 mensen, patiën
ten, personeel en inwoners van
Venray en omgeving onder. De
kelders worden nu weer aange
kleed zoals in de oorlogsperiode.

Verhalen van
evacués
Ook geeft oorlogskenner Jan
Min in de maand januari een
viertal lezingen over de oorlog.
Daarbij staan verhalen over eva
cués in Venray centraal.
De bevrijdingswandeling over
het St. Annaterrein is gratis en er
kunnen maximaal 25 deelnemers
per wandeling mee lopen.
Aanmelden kan bij het
VVV-kantoor aan het mgr.
Goumansplein 1 te Venray of tele
fonisch via 0478 58 38 80.

Ook mensen van buiten
het schuttersgilde en buiten
Blitterswijck, die geen ervaring
hebben met de schietsport, mogen
kennismaken met het Brabants wip
schieten. De deelnemende korpsen
bestaan uit vrienden, kennissen,
familie, buurtverenigingen en bedrij
ven. De schietmeesters staan de
schutters bij tijdens het lossen van
de schoten. Inschrijven voor de vier

tallen kan die dag tot 15.00 uur op
het gildeterrein. Tweetallen kun
nen zich vanaf 15.00 uur inschrij
ven. De wedstrijden met viertallen
(korps) beginnen om 15.00 uur.
Tijdens de kermis zijn er diverse
activiteiten georganiseerd. Zo start
er op zaterdag 27 juli vanaf 21.00
uur in de feesttent bij café De Zwart,
live muziek met The Wave. Zondag
28 juli wordt de feesttent om

20.00 uur weer in gebruik genomen
voor het D!MPACT feest met verschil
lende dj’s. Maandag 29 juli begint
van 10.30 uur tot 12.00 uur het ker
misvissen aan het ‘schutwater’ en
vanaf 12.30 uur gaat de roze maan
dag kroegentocht van start bij Café
De Zwart. Als afsluiting van de kermis
staat op dinsdag 30 juli om 17.00 uur
een grote dorpsbarbecue op het pro
gramma met Marcel ’s Karaokeshow.
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15 VRAGEN
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

CJ Aserie
16 jaar
Venray
Raayland College

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
De superkracht waarover ik zou willen
beschikken is mensen hun gedachtes
kunnen lezen, zodat ik mensen mak
kelijker zou kunnen helpen met hun
problemen als ze bang zijn om het te
vertellen. Ik heb altijd al mensen wil
len helpen met hun problemen en de
mogelijkheid om gedachtes te kun
nen lezen is hiervoor een heel groot
pluspunt. Maar als ik mijn super
kracht ook voor een kleine streek zou
mogen gebruiken zou ik de gedachtes
lezen van de slimme mensen in mijn
klas tijdens een toets. Dan kan ik de
antwoorden achterhalen en een heel
hoog cijfer halen.
Als je elk willekeurig fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Spongebob, want hij is altijd vrolijk
en kan lekkere hamburgers maken.
Dan kan ik de hele dag krabburgers
eten. Dat is altijd leuk. Superman
zijn lijkt me ook wel leuk, aange
zien je de hele dag mensen in nood
mag helpen en hun dank en ver
trouwen daar in ruil voor terugkrijgt.
Wie vindt het nou niet leuk om over
gebouwen te kunnen vliegen en
supersterk te zijn?
Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Ze hebben niet echt één specifiek
verhaal wat ze over me vertellen,
maar er is één ding wat ze wel altijd
aan mensen vertellen en dat is hoe
lomp ik ben. Soms overdrijven ze er
ook erg over.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan chocola en zure
matjes. Niet samen natuurlijk, want
dat is een hele rare combinatie. Maar
apart zijn ze echt superlekker. Het
nadeel van de zure matjes is dat,
als je er teveel van eet, je tong en
je mond niet meer echt goed voelt.
Dat heb ik wel een paar keer gehad.
De smaak ervan blijft ook een paar
dagen in je mond hangen. Chocola
heeft geen nadeel, want met cho
cola kan het nooit misgaan.
Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik denk dat ik mijn afsluitmusical van
groep 8 wel nog een keer zou willen
doen. De musical die we toen deden
was de Lachfactor en hij ging over
een meisje dat nooit lachte. Haar
vader organiseerde een programma
om mensen te werven die haar mis
schien konden laten lachen. Diegene
die het zo lukken zou haar hand win
nen. Veel mensen probeerde het,
maar iedereen faalt, op één persoon
na. Ik vond mijn rol in de musical
best leuk, omdat ik ervoor moest
acteren, want het was een perso
nage dat geen deel van mij uit
maakte in mijn dagelijkse leven.
Wat is je favoriete vak op school?
Mijn favoriete vak op school is gym,
omdat ik graag actief bezig ben. Als

we sporten gaan doen die ik minder
leuk vind, zoals atletiek en voetbal,
is ckv mijn favoriete vak. Jammer
genoeg hebben we dat vak niet
meer in havo 5.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is actrice worden,
maar dat is nogal buiten bereik
aangezien ik nogal verlegen ben.
Ik heb het altijd leuk gevonden om
te acteren en een ander personage
in beeld te brengen. Daarom is mijn
afscheidsmusical ook een van de
momenten die ik zou willen herbe
leven. Als ik de moed ervoor zou
hebben zou ik het allang hebben
gedaan, maar dat heb ik niet.
Wat is je slechtste en beste
eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is dat ik
heel erg ongeduldig en nieuwsgie
rig ben. Die twee in combinatie zijn
al helemaal slecht. Als ik een ver
rassing krijg, blijf ik constant aan je
hoofd zeuren omdat ik wil weten wat
het is. De beste eigenschap is denk
ik dat ik anderen boven mezelf zet.
Introvert of extravert?
Sowieso introvert, aangezien ik
nogal verlegen ben en het kost me
soms nogal wat energie om te ver
binden met mensen in real life.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een wereldreis willen
maken door alle landen over de hele
wereld. Dat gaat hoogstwaarschijn
lijk heel veel tijd en geld kosten, dus
ik ga het ook nooit doen. Maar als ik
multimiljonair zou zijn en ik niet zou
hoeven werken en dus alle tijd had,
zou ik het zeker doen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto van mijn identiteitsbewijs
en van mijn bankpas. Die had ik
nodig voor een werknemersformu
lier.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is turnen.
Ik turn pas twee jaar, maar iedere
keer als ik train vind ik het super
leuk. Daarom ben ik ook turnles gaan
geven.
Wat staat boven op je bucketlist?
Ik heb niet echt een bucketlist, maar
als ik er een zou maken dan staat
het sturen van een bericht naar mijn
celebrity crush Tom Holland of Noah
Centineo boven aan het lijstje. Ik zou
hem ook graag willen ontmoeten.
Wat is het eerste waar mensen
aan denken als ze jouw naam
horen?
Mensen denken heel veel als ze
mijn naam horen. Sommigen gaan
dan nadenken over de ingewikkelde
manieren om mijn naam te schrijven
terwijl hij maar twee letters heeft.
Anderen vragen zich af hoe mijn
ouders er op zijn gekomen en waar
het voor staat. En dan heb je nog de
mensen die denken dat ik DJ heet in
plaats van CJ.
Waar heb je echt spijt van?
Ik heb er spijt van dat ik de relatie
met mijn allerbeste vriendin zomaar
heb afgekapt. We waren echt voor
heel lang dikke maatjes en dat zou ik
graag terug willen.

jongeren 15
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CJ Aserie

Geen
inspiratie
Het overkomt elke
schrijver wel eens. Geen
idee hebben wat je moet
schrijven, maar waarom
eigenlijk? De deadline
komt steeds dichter bij en
nog steeds geen idee hebben. Dus schrijf ik maar
gewoon 250 tot 300 woorden vol, maar over wat?
Nog steeds heb ik geen
idee. Dit kan erg vervelend
zijn, vooral als je iets moet
inleveren. Je hoeft niet eens
een schrijver te zijn om dit
mee te maken. Het kan ook
als je een essay schrijft voor
school of een ander soort
verslag. Dan loop je vast. Dit
kan uren, dagen zelfs weken
duren voordat je weer een
idee hebt. Soms gaat het
schrijven makkelijk en soms
kijk je heel lang naar de drie
regels op papier.
Ondertussen ben ik al op de
helft van mijn column.
Terwijl ik eigenlijk nog niks
nuttigs heb opgeschreven.
Het probleem is dat ik wel
een onderwerp heb voor
volgende week en de week
erna, maar nu heb ik niks.
Misschien kan ik een discussie opwekken, maar is dat
wel leuk? Ik kan ook over
een onderwerp praten waar
een taboe op zit. Ik kan
praten over een onderwerp
dat veel mensen kennen of
juist iets compleet nieuws.
Ik kan praten over het milieu
of over de Canal Pride in
Amsterdam, maar dat is pas
begin augustus. Dus nu nog
niet relevant. Ondertussen
heb ik bijna alle woorden
volgeschreven en is het
vreselijk warm en bijna 40
graden. Ontzettend oppassen
dus dat je in de schaduw
blijft en natuurlijk veel
drinken en insmeren. Tot volgende week, dan wel met
een goed onderwerp!
Jacky
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KOEL-VRIESCOMBINATIE / BSNF8102 OX

VRIESKAST / FN24062

• A++ • 223 liter koelen / 97 liter vriezen
• NoFrost voorkomt ijsvorming, ontdooien is niet nodig

• A++ • 185 liter • EasyOpen-handgreep voor het beste comfort
• NoFrost voorkomt ijsvorming, ontdooien is niet nodig

Hoge kortingen bij inruil van uw oude koelkast of vriezer!
EP:Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor uw oude en vaak energievretende diepvriezer of koelkast. De korting bij inruil van uw oude
(vrijstaand of inbouw-) apparaat kan oplopen tot wel 450 euro op de prijs van een nieuw model. Alle apparaten worden gratis bezorgd door onze eigen vakkundige
bezorgdienst. Indien gewenst kunnen wij het nieuwe apparaat meteen voor u aansluiten. Ook het gratis meenemen van uw oude diepvries of koelkast is geen enkel
probleem. Stap dus snel over op een energiezuiniger apparaat, en bespaar vele euro’s per jaar op uw energierekening!

JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL
Label

A+++
Bedrag Kwh

A++
Bedrag Kwh

A+
Bedrag Kwh

A
Bedrag Kwh

B
Bedrag Kwh

Koel/vriescombinatie groot

€ 34,27

149

€ 41,40

180

€ 57,96

252

€ 76,13

€ 103,73

451

Koel/vriescombinatie tafelmodel

€ 21,85

95

€ 29,21

127

€ 40,71

177

€ 53,36 232

€ 72,91

317

Koelkast zonder vriesvak tafelmodel

€ 14,72

64

€ 19,32

84

€ 27,14

118

€ 35,42 154

€ 48,30

210

Diepvrieskist 200 liter

€ 21,16

92

€ 25,76

112

€ 36,11

157

€ 47,15

205

€ 64,40

280

Diepvrieskast 200 lite

€ 29,21

127

€ 33,81

147

€ 47,15

205

€ 61,87

269

€ 84,41 367

Tummers

331

NIEUW!

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

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