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Venray Oldtimer City
Stichting Venray Oldtimer Toertocht organiseerde zondag 28 juli een oldtimerdag op het Schouwburgplein in Venray. Tijdens deze dag konden bezitters van oldtimers
van 1985 of ouder elkaar treffen. “Ondanks het feit dat we met alle vrijwilligers in een oogwenk alles hadden opgebouwd en geïnstalleerd waren de weersberichten niet
al te goed. Uiteindelijk hebben we zo’n 235 deelnemers mogen verwelkomen waar we zoals gezegd uiterst tevreden mee zijn. Op naar de 26e editie van 2020”, aldus de
organisatie.

Nieuwbouw voor De Rooyse Wissel
De Rooyse Wissel start in oktober met nieuwbouw op het terrein van de tbs-kliniek aan de Wanssumseweg
in Oostrum. Het nieuwe gebouw verschijnt aan de achterzijde en is bestemd voor twee doelgroepen. Er komt
een afdeling voor patiënten met een lichtere maatregel dan tbs en een forensische high intensive care (FHIC).
De FHIC is een landelijke primeur.
Algemeen directeur Hyacinthe
van Bussel meldt dat de bouw een
klein jaar gaat duren. De opening zal
vermoedelijk in oktober 2020 zijn.
De nieuwbouw wordt op de grens
van het perceel gebouwd. Het hekwerk moet daardoor over de gehele
achterzijde een stuk verplaatst worden. Daarvoor heeft De Rooyse Wissel
een strook grond met een breedte van
13 meter gekocht van achterbuurman
Dichterbij. Op deze grond wordt het
nieuwe hekwerk geplaatst.
Doordat landelijk het aantal tbspatiënten de laatste jaren is gedaald,
neemt De Rooyse Wissel al langere

tijd ook patiënten op met een minder zware maatregel (geen tbs).
Deze groep kent een korter behandeltraject, van ongeveer een jaar, en
heeft een lager beveiligingsniveau
nodig. Omdat voor deze patiënten
andere regels gelden en het behandeltraject anders is, wil De Rooyse Wissel
ze op een speciaal op hen toegeruste
afdeling plaatsen. In deze nieuw te
bouwen afdeling is plaats voor maximaal 28 personen. De patiënten met
een lichtere maatregel zitten nu nog
verspreid over de kliniek. “In principe
zitten deze mensen er bijna allemaal
vrijwillig. De rechter laat ze kiezen tus-

sen de gevangenis of behandeling in
een forensisch psychiatrische kliniek.
Als ze voor dat laatste kiezen, kunnen
ze bij ons worden opgenomen”, zegt
Van Bussel.

Aantal tbs-patiënten
gedaald
De Rooyse Wissel heeft de afgelopen jaren zo’n vijftien tbs-patiënten
minder opgenomen dan voorheen.
Dat komt doordat er landelijk minder
tbs wordt opgelegd, onder meer doordat rechters het behandeltraject, dat
eerst gemiddeld twaalf jaar duurde,

veel te lang vonden. “Rechters legden
daardoor minder vaak een tbs-maatregel op, waardoor mensen die een
zwaar misdrijf hebben gepleegd in de
gevangenis belanden en zonder vorm
van behandeling weer terugkeren in
de maatschappij. Dat is een onwenselijke situatie. Met alle klinieken hebben we daarom onderzocht hoe we de
behandelduur naar beneden kunnen
brengen. En dat is gelukt. We zitten nu
op een gemiddelde behandelduur van
achtenhalf jaar. Ik verwacht daarom
dat er weer vaker tbs opgelegd gaat
worden en dat het aantal tbs-patiënten niet verder gaat dalen.”
De nieuwbouw is ook nodig
om de FHIC te realiseren, die de
bestaande separeerafdeling vervangt.
“Deze separeerafdeling met acht
kamers op een rij is na twintig jaar

verouderd”, zegt directeur Van Bussel.
“De gedachte dat je mensen separeert
als het slecht met ze gaat, is achterhaald. De nieuwste inzichten laten
zien dat juist als het slecht gaat met
iemand, contact kan helpen.” In de
nieuwbouw is ruimte voor acht tot tien
patiënten. De Rooyse Wissel neemt
in crisissituaties ook patiënten op van
andere zorgorganisaties zoals Stevig/
Dichterbij en Vincent van Gogh. Alle
patiënten verblijven tijdelijk op de
FHIC. Als het beter met ze gaat, gaan
ze terug naar hun eigen afdeling of
instelling.

Sepereerkamers
Nieuw is dat vier separeerkamers
worden gebouwd rondom de centrale
post van het personeel.
Lees verder op pagina 03
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Met en zonder prikkels

Kermis Venray van start
Het is voor veel inwoners en voor duizenden gasten van buiten de
gemeente het hoogtepunt van de zomer: de kermis in Venray. De kermis
begint op vrijdag 2 augustus en duurt tot en met woensdag 7 augustus.
Dit jaar is er ook weer aandacht voor mensen die extra gevoelig zijn voor
prikkels.
Voor het eerst staat in Venray de
gloednieuwe attractie Fire Ball. Nieuw
voor Venray zijn ook de Escaperoom
en het Freak Circus, naast de vertrouwde toppers als de achtbaan
Super Mouse, de Powerdancer, het
Lunapark en de Turbopolyp. De kinderkermis heeft een plek gevonden
op het Gouden Leeuwplein. Vrijdag
2 augustus start het spektakel traditioneel met de inzegening van de attracties door deken Smeets en de opening

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
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door kermiswethouder Jan Loonen.
Het inzegenen begint om 13.00 uur
vanaf de Grote Kerk.

Prikkelarm
Op maandag is de kermiskroegentocht. Dinsdagavond vanaf 22.30
uur is het traditionele vuurwerk vanaf
het plein voor het gemeentehuis
en om 23.00 begint een lichtshow.
De Venrayse kermis is elke dag open
van 13.00 tot 01.00 uur ‘s nachts.
Op zaterdag is het een uur langer
open. Op dinsdagmiddag tussen 13.00
en 15.00 uur is het even rustig op de
Venrayse pleinen. De exploitanten
zetten dan het geluid bij de attracties
uit of zachter en dimmen de lichten.
Op die manier kunnen mensen die
extra gevoelig zijn voor prikkels een
paar uur genieten van het vertier.
Op dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00
uur is ook de speciale kindermiddag
met clown Desalles en schminken in
schminckpaleis De Kleurdoos.

Gemeente Venray heeft voor
de bezoekers een aantal huisregels
opgesteld. Dat is onder meer in ver-

band met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, ook wel
bekend als de privacywet. De regels

staan op de borden bij vijf ingangen
van het kermisterrein en ze gelden
voor iedereen die de kermis bezoekt.

Gemeente wil inzetten op flexibiliteit

Nieuw plan voor schoolgebouwen
Gemeente Venray gaat vervroegd een nieuw huisvestingsplan opstellen voor het primair onderwijs. Door veranderingen op het gebied van duurzaamheid, gemeentelijk vastgoed, aansluiting met voorschoolse opvang en voortgezet onderwijs en de leeftijd van de schoolgebouwen, komt er een
nieuw plan om toekomstbestendige keuzes te maken voor de zeventien basisscholen in de gemeente.
Het bestaande huisvestingsplan is
opgesteld in 2012, geactualiseerd in
2014 en loopt nog door tot 2021. Voor
het nieuwe plan, dat gaat gelden voor
de periode van 2019 tot 2039, heeft
de gemeente adviesbureau HEVO in
de arm genomen. De eerste fase is de
bouwstenennotitie, dit is de visie die
de basis vormt. De conclusie luidt dat
verandering van onderwijsconcepten
in de praktijk vaak lastig uitvoerbaar
is vanwege het statische karakter van
de schoolgebouwen. De gemeente wil
daarom meer inzetten op flexibiliteit.
Met de schoolbesturen is afgesproken
te onderzoeken of semipermanente
gebouwen, met een levensduur van
20 jaar in plaats van de gebruikelijke
40 jaar, een optie zijn. Voorwaarde is
een gelijkwaardige kwaliteit, maar
een hogere flexibiliteit.

Quickscans
De tweede fase om tot een huisvestingsplan te komen is een nulmeting van de huidige schoolgebouwen.
Hiervoor zijn quickscans gehouden

waarvan de resultaten na de zomervakantie bekend worden. Er is beoordeeld of de panden onderwijskundig
functioneel zijn. Ook is gekeken naar
de uitstraling, bouwkundige staat,
veiligheid, binnenmilieu en exploitatie. Meer dan de helft van de Venrayse
scholen is gebouwd tussen 1960 en
1980 en vier schoolgebouwen zijn
zelfs nog ouder. Fase drie geeft de
toekomstscenario’s aan, met een
afweging tussen nieuwbouw of renovatie, en de financiële onderbouwing
volgt in de vierde fase. Het aantal
leerlingen is een belangrijke factor.
De zeventien scholen tellen iets meer
dan 3.200 kinderen. De verwachting is
dat de daling nog doorzet tot in 2023,
naar 3.075 leerlingen. Daarna laat de
prognose een stijging zien, naar 3.338
leerlingen in 2037.
Venray telt tien scholen, de zeven
dorpsscholen staan in Blitterswijck,
Leunen, Merselo, Oirlo, Oostrum,
Wanssum en Ysselsteyn. Ze vallen onder drie verschillende besturen. SPOVenray bezit de meeste

scholen (veertien), de scholen van
Blitterswijck en Wanssum maken deel
uit van Dynamiek Scholengroep en
de Montessorischool is onderdeel van
Mozon (Montessorionderwijs Zuidoost
Nederland). De bouwstenennoti-

tie wordt op donderdag 29 augustus
besproken in de commissie Leven.
Eind dit jaar is het volledige huisvestingsplan klaar, zodat de gemeenteraad in de vergadering van dinsdag
17 december een besluit kan nemen.

Afvaldumping in Oirlo en Ysselsteyn
In Oirlo en Ysselsteyn zijn dinsdag 30 juli vaten gedumpt. In Oirlo trof de brandweer op de Sinnesstraat zeven witte vaten van ongeveer 10 liter
aan. In Ysselsteyn vond de brandweer in het Peelkanaal en ter hoogte van de Zeilbergseweg elf vaten.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

De vaten die in Ysselsteyn werden
gevonden, bevatten een onbekende
vloeistof. Vermoedelijk gaat het om
drugsafval. De brandweer haalde de

vaten uit het water en nam monsters af
om te bepalen om welke vloeistof het
gaat. Het bedrijf Strukton haalde de
vaten op. In tegenstelling tot wat een

alarmeringsbericht deed vermoeden,
heeft er in Oirlo geen bodemverontreiniging opgetreden. Op de Sinnesstraat in
Oirlo trof de brandweer dichte vaten

aan. De inhoud hiervan is onbekend.
De Officier van Dienst Bevolkingszorg
nam contact op met een afvalverwerker die de vaten uiteindelijk ophaalde.
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Mattiedagen in Brukske
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Laagste aantal deelnemers

‘De hitte is voor kinderen Hitte nekt
van minder belang’
Fietsvierdaagse
In de Venrayse wijk ‘t Brukske vonden donderdag 25 juli en vrijdag 26 juli de Mattiedagen plaats. Speelcoach
Henk Willems en Petra van Duijnhoven, voorzitster van het wijkcentrum, organiseerden samen met andere
vrijwilligers deze tweedaagse spel- en speelmarathon voor kinderen die in de zomervakantie niet op vakantie
gaan. Ondanks de hitte waren ruim 140 kinderen aanwezig.

Burgemeester Gilissen en wethouder Loonen mochten de Mattiedagen
officieel om 10.30 uur openen.
Door de hitte en de lage opkomst in
de ochtend werd de opening een half
uur uitgesteld. De eerste kinderen
namen in de tussentijd alvast een
duik in het grote zwembad, terwijl
speelcoach Henk zich thuis nog snel
een korte broek aantrok. Zodra het
speelveldje achter de Griegstraat
gevuld raakte met kinderen, volgde
de officiële opening van de
Mattiedagen. “In ‘t Brukske doen we
samen dingen ongeacht de afkomst.
We zijn één familie. Wij sluiten niemand uit en iedereen mag meedoen”,
vertelt speelcoach Henk die vorig jaar
de Mattiedagen bedacht. De kinderen
in de wijk noemen hem een ‘mattie’,
waardoor de naam van het evenement ontstond.
Dit jaar werd het evenement
groter aangepakt dan vorig jaar.

Zo regelde Henk meerdere zwembaden, allerlei waterspellen en een
zeskamp. “Helaas hebben we de zeskamp laten vervallen door de hitte”,
vertelt Henk. “Maar ik heb wel enkele
optredens kunnen regelen. Een lerares van dansschool Janssen gaf dansles, twee Syrische jongens uit de wijk
en een carnavalszangeres gaven een
zangoptreden, en twee dj’s uit Tilburg
verzorgde de muziek. Verder houden twee mannen van de security de
boel in de gaten”, vertelt Henk, die
de samenwerking zocht met Spelen
doe je Zo, Jumbo, Wonen Limburg en
diverse ondernemers die werkzaam
zijn in Brukske. In een grote oplegger
met LED-verlichting hielden de kinderen die in de tenten op het terrein bleven slapen een pyjamadisco. “Ik denk
dat er op donderdag ruim 140 kinderen waren, de meeste bleven tot
21.30 uur in de avond samen met hun
ouders”, vertelt Petra van Duijnhoven.

De belangrijkste reden om wat te
organiseren voor de thuisblijvers in
de wijk is volgens Petra het sociale
aspect. “Brukske is een kinderrijke
buurt en de kinderen hebben aandacht nodig. Het contact maken en
het respecteren van andere mensen is
belangrijk. Daarnaast moeten kinderen, kinderen zijn en kunnen spelen.
Als de kinderen het leuk hebben, dan
zijn wij blij”, vertelt Petra. “De hitte is
voor de kinderen van minder belang.
Zij kunnen er blijkbaar goed tegen.
Er waren dan ook genoeg zwembaden en watersproeiers, flesjes water
en aanmaaklimonade en ijsjes. Het is
allemaal prima verlopen. We zagen
veel blije kinderen die kwamen
spelen en ook ouders en buurtbewoners die dagelijks kwamen buurten. Kortom een geweldig succes.
Waarschijnlijk zijn we over ons budget gegaan, maar het was het zeker
waard.”, vertelt Petra na afloop.

De Fietsvierdaagse Venray trok dit jaar het laagste aantal deelnemers ooit. De hitte zorgde ervoor dat er maar 1.100 deelnemers op de
fiets stapten.
Ernst-Jan Kleinbussink van de
organisatie van de Fietsvierdaagse
kijkt met gemengde gevoelens
terug op de 35e editie van de
Fietsvierdaagse. “Aan de ene kant
kijken we terug op een geslaagd en
mooi evenement, maar aan de
andere kant komen we er financieel
niet goed uit. Deze editie eindigt in
de rode cijfers. Kwetsbare ouderen
zeiden af vanwege de hitte en dat
vinden wij ook verstandig. We
hadden het lage aantal deelnemers
niet gehoopt, maar wel verwacht”,
vertelt hij.
Het evenement had voor het
tweede jaar op rij te maken met
een hittegolf. De organisatie nam
ook dit jaar vooraf maatregelen
tegen de hitte. Zo konden
deelnemers per dag zelf beslissen
hoeveel kilometers ze fietsten.
Daarnaast begon de kortste route
van 35 kilometer elke dag om
09.00 uur. Ook werden asfaltwegen
vermeden, omdat die warmte
aantrekken. “Ik heb dit jaar zelf een
dag de 45 kilometer route gefietst.
Doordat de routes grotendeels
door het bos liepen, voelde het
lekker en frisser aan. Het bosrijke
gebied geeft de omgeving ook zijn
charmes. Tijdens het fietsen was de
hitte goed te doen, maar wanneer
je afstapt merk je pas hoe warm

het is.” Volgens Ernst-Jan heeft de
organisatie van de afgelopen twee
jaar geleerd om in de toekomst
een noodplan in werking te stellen.
We moeten elk jaar een ‘warm weer
scenario’ klaarleggen. Een van de
oplossingen is om met warm weer
nog eerder te beginnen, zodat de
deelnemers voor de warmste uren
weer terug zijn. Uiteindelijk blijven
de deelnemers zelf verantwoordelijk
voor de routekeuze, maar met warm
weer is het verstandig om kortere
routes te fietsen.”
De Fietsvierdaagse op een
andere datum laten plaatsvinden
is volgens Ernst-Jan lastig. “Dan zit
je in het vaarwater van andere
evenementen in Nederland.
Vooralsnog staat de volgende editie
van de Fietsvierdaagse weer in
dezelfde week als dit jaar gepland.
In het najaar worden de routes en
afspraken al gepland. We kunnen
dus niet, wanneer er warm weer
wordt verspeld, één maand van te
voren de datum van het evenement
verschuiven. De temperaturen
van dit jaar hebben we nog nooit
meegemaakt. Het voelde aan
als Spaans weer door de lage
luchtvochtigheid. Het is moeilijk in
te schatten hoe het klimaat in de
komende jaren veranderd”, sluit
Ernst-Jan af.

BEZORGERS
GEZOCHT!
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Nieuwbouw voor
De Rooyse Wissel
“Via de glaswanden is er veel
meer contact mogelijk. Het is een
andere manier van werken. Patiënten
kunnen straks ook naar buiten kijken
en ze krijgen schermen aan de muur
om zelf het licht of de muziek te regelen. We verwachten dat het zal leiden tot minder incidenten, een betere
behandeling en tot een korter separeerverblijf voor de moeilijkste patiënten”, denkt Hyacinthe van Bussel.
“De Rooyse Wissel heeft hiermee een
primeur die moet leiden tot kwaliteitverbetering, voor zowel patiënten als
personeel.”

De nieuwbouw is geen echte
uitbreiding van de tbs-kliniek, maar
vooral een herschikking van patiënten. De meeste patiënten die in de
nieuwbouw gaan verblijven, zitten nu
ook al in de kliniek. Als het nieuwe
gebouw in gebruik is genomen, zit
iedereen op de juiste plek en kunnen de twee tijdelijke units die op
het terrein staan weer verdwijnen.
De bestaande separeerafdeling wordt
verbouwd tot kantoorruimte of als
extra ruimte voor de medische dienst.
De ingebruikname van de nieuwbouw zal volgend jaar niet onopge-

Castenray € 10,00
merkt voorbijgaan. “We organiseren
dan een open dag voor omwonenden en mensen uit de regio”, zegt
Van Bussel. De Rooyse Wissel bestaat
bijna twintig jaar en werd op 26 januari 2.000 officieel geopend door
minister Benk Korthals van Justitie.
Er verblijven momenteel ongeveer
170 patiënten. Zo’n 145 patiënten aan
de Wanssumseweg in Oostrum en
ongeveer 25 in dependances buiten
de kliniek. De Rooyse Wissel is met
650 medewerkers een van de grootste werkgevers van de gemeente
Venray.

Merselo € 7,50
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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Venray 75 jaar bevrijd
1

Jan van Oort

Het is in 2019 precies 75 jaar geleden dat de gemeente Venray bevrijd werd. Veel inwoners uit de
gemeente hebben de oorlog en bevrijding meegemaakt. Zij vertellen in deze serie hun verhaal. Jan van Oort
(86), woonachtig in Ysselsteyn, maakte als kind de Tweede Wereldoorlog mee in Utrecht. Hij was onderdeel
van een gezin met zes kinderen dat tussen een Joodse en Duitse familie woonde. Jan vertelt over de verschrikkingen van de oorlog. “Te voet ben ik niet meer zo snel, maar mijn koppie doet het nog uitstekend.”

Hij was 7 jaar oud toen de oorlog begon. “In het begin was het
nog rustig, maar na verloop van
tijd trokken de Duitsers de teugels
aan”, vertelt Jan. Zo werd de bon
ingevoerd. “Omdat we te weinig
eten hadden, ging ik met mijn
broertje op rooftocht. We liepen
dan naar een land, keken waar de
boer was en vulden onze zakken.”
Enige tijd later werd de avondklok ingevoerd, waardoor mensen
na 20.00 uur niet meer op straat
mochten zijn. “Als ze je dan toch
zagen, dan schoten ze gewoon.
Het ging van kwaad tot erger”,
vertelt hij.

Kou
De winter van 1942 weet
hij zich nog goed voor de geest
te halen. “Het was zo ongelooflijk koud. En we hadden honger.
We hadden slechts twee tot drie

uur per dag de beschikking over gas.
Verder hadden we alleen een klein
salamanderkacheltje. Daar zaten we
dan met z’n allen omheen om het een
beetje warm te krijgen. Verwarming
hadden we niet”, zegt Jan. De winter van 1943 was nog kouder, vertelt
hij. “We sliepen met drie in een bed.
Bovenop de dekens legden we onze
jassen, zodat we het iets warmer
hadden”, vertelt Jan. Buiten op straat
zag hij regelmatig hoe mensen ruzie
maakten om de bomen die ze wilden
kappen om hout te hebben. “Man, het
was echt een ramp.”
De befaamde hongerwinter
van 1944 moest toen nog komen.
“Soms konden we op een nabijgelegen school eten halen. Ik rende dan
naar school en zorgde dat ik vooraan
stond. Niet dat we veel kregen trouwens, twee schepjes. Je vroeg toen
niet hoeveel je kreeg of wat je kreeg,
je kreeg gewoon iets. Het eten kreeg

ik niet door mijn keel. Mijn oom wist
dat, en die regelde soms iets anders
voor me. Later is hij opgepakt en naar
een concentratiekamp afgevoerd”,
vertelt hij. Tot overmaat van ramp
scheidden Jan’s ouders tijdens de oorlog. “Dat vond ik verschrikkelijk. In
die tijd was dat ook echt ongebruikelijk. Het was niet zelden dat ik werd
uitgescholden door andere kinderen
op school.” Jan’s vader, die van Joodse
komaf was, heeft de hele oorlog
ondergedoken gezeten in Friesland.
De kinderen woonden allemaal bij de
moeder van Jan. Twee van zijn zussen
verloor hij tijdens de oorlog. “Ze zijn
gestikt vanwege een tekort aan medicijnen. Erg hè”, zegt hij.
Op gegeven moment kwamen
geruchten dat de geallieerden op
weg waren. “Dat was een groot feest
toen bleek dat het echt was.” Toch
was het nog even schrikken toen
het ineens zwart zag van de vlieg-

tuigen. “Ik dacht dat de Duitsers er
weer waren. Maar het bleken de
Amerikanen te zijn met voedselpakketten. Ik zag daar dingen die ik nooit
eerder gezien had, onder meer Lucky
Strike sigaretten en koekjes. De geallieerden hebben hun leven gegeven
om ons te redden, ik ben ze nog altijd
dankbaar”, zegt hij.
Op het moment dat de oorlog
voorbij was, zei hij tegen zijn moeder dat hij weg wilde. Echt weg.
“Ik was de ellende van de oorlog zo
zat. We verhuisden net na de oorlog
naar Amsterdam en ik meldde me
als 15-jarige jongen bij een haven.
Ik mocht mee en uiteindelijk heb
ik anderhalf jaar op zee gezeten.
De bootsman heeft me daar opgevoed. Een jeugd heb ik namelijk niet
gehad”, stelt hij. Jan omschrijft de
periode op zee als een geweldige
tijd. “Het was natuurlijk ook een stuk
vrijheid dat ik zocht, dat had natuurlijk alles met de oorlog te maken.
Er ging een wereld voor me open na
de oorlog. Ik weet nog dat ik voor
het eerst een banaan zag of andere
exotische vruchten. Als ik dan nu de
kinderen zie tegenwoordig, die hebben alles”, vertelt Jan. Jan, die nog
altijd vijf talen spreekt, ging gedu-

rende de oorlog niet naar school.
Hij kocht zelf boeken en kwam op
die manier aan de benodigde kennis. Na zijn eerste periode op zee
en een tijd in het leger, ging hij
naar de zeevaartschool. Uiteindelijk
schopte hij het tot kapitein. Vele
jaren op zee volgden. Onder andere
de oorlog in Korea maakte hij aan
den lijve mee. “Daar zag ik die
ellende opnieuw”, zegt hij. Voor
zijn verrichten op zee werd Jan met
zijn collega’s onderscheiden door
de Amerikaanse regering. “Ik heb
alleen geen idee meer waar dat
lintje is”, lacht hij.

Prachtige vrouw
Samen met zijn vrouw, die acht
jaar geleden overleed, runde hij
een bedrijf in verlichting. “We gingen heel Europa door”, vertelt Jan.
Trots laat hij in zijn woonkamer in
Ysselsteyn de foto’s van zijn echtgenote zien. “Een prachtige vrouw
hè”, zegt hij met een glimlach.
Omdat ze samen veel Duitse klanten hadden, verhuisden ze richting
Limburg. Kinderen wilden ze niet.
“Nee, ik wilde geen kind aandoen
wat ik had meegemaakt. Dat gun ik
niemand.”

Vogels hebben het zwaar in de hitte
Door de droogte en het extreme zomerse weer hebben vogels het in Nederland zwaar. Door de hitte komen
de eitjes niet uit en krijgen de vogels na een mislukt broedseizoen geen jongen. Al eerder werd door Sovon
Vogelonderzoek Nederland aangetoond dat verspreidingsgebieden van veel soorten vogels verschuiven als
gevolg van hogere temperaturen.
Theo Bouten, bestuurslid van
het IVN Geijsteren-Venray en fervent
vogelspotter, merkt op dat de fauna
in Venray het moeilijk heeft in deze
droge en hete zomers. De warmte
geeft volgens hem enorme problemen voor de broedvogels.
“Vooral voor vogels die midden in het
broedseizoen zitten is de warmte niet
goed. Door de hitte komen de eitjes
niet uit, omdat ze te warm worden.
Nestkasten kunnen het beste aan de
oostkant hangen, zodat de zon niet
op de kast schijnt. Maar met het
extreme weer van vorige week

worden de nestkasten nog te warm
en krijgen de vogels ook geen jongen. In de natuurgebieden zorgt een
mislukt broedseizoen voor een
snellere terugkeer van de vogels die
in Afrika overwinteren.” Bouten stelt
dat de huiszwaluw en zomertortel
steeds moeilijker te zien in omgeving
Venray. Dit komt niet alleen door de
hitte, maar ook door jacht die in
Italië, Frankrijk en Spanje plaatsvindt.
“Er zou op Europees niveau een
verbod moeten komen op de jacht
van vogels. De combinatie warmte en
de jacht zorgt ervoor dat sommige

soorten vogels steeds minder voorkomen hier in de omgeving.”

Verspreidingsgebieden verschuiven
In 2016 toonde onderzoekers aan
dat de verspreidingsgebieden van
veel soorten vogels verschuiven als
gevolg van hogere temperaturen.
Maar of soorten echt verdwijnen is
moeilijker te zeggen, omdat dit een
traag proces is en alleen over een
langere periode is waar te nemen.
Wel namen de onderzoekers van

Sovon Vogelonderzoek Nederland
veranderingen waar in het aantal vogels. “De resultaten van deze
studie laten zien dat de verwachte
verschuivingen in de vogelgemeenschap, als gevolg van klimaatverandering, zich daadwerkelijk voltrekken
bij grote groepen vogels in grote
delen van de wereld”, stelt Ruud
Foppen, onderzoeker bij Sovon.
“Met dit onderzoek is voor het eerst
aangetoond dat klimaatverandering
wereldwijd op grote schaal invloed
heeft op de aantallen van vogelsoorten. Zo nemen in Nederland de spotvogel en de matkop af. Deze soorten
nemen daarentegen in Noord-Europa
toe. Voor andere soorten, zoals de
bijeneter en de cetti’s zanger, verbeteren juist de klimatologische

omstandigheden in Nederland”, aldus
Foppen.
Bouten ziet ook veel vogels
die het moeilijk hebben in de achtertuinen. “Ik zie veel vogels bij
warme temperaturen plat op de
grond liggen of op zoek naar water.
Het kan daarom geen kwaad om
bakjes water in de tuin te zetten.”
Vogelbescherming Nederland meldt
dat oververhitte vogels goed te herkennen zijn. Ze zijn lusteloos, ademen
snel en zitten vaak met gespreide
veren en de snavel open te hijgen
om via tong en bek vocht te verdampen. Een platte waterschaal met vers
water zorgt ervoor dat de vogels kunnen drinken en baden zonder ver te
hoeven vliegen. Door de snelle verkoeling knappen ze op.
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Fietsvierdaagse
De 35e editie van de Venrayse Fietsvierdaagse ging dinsdag 23 juli van start. Tot en met vrijdag 27 juli konden de deelnemers routes van 35, 45 of 60 kilometer fietsen.
Dit jaar stond de Fietsvierdaagse in het teken van 75 jaar bevrijding, waardoor de deelnemers onder andere de vliegbasis in Vredepeel en het militaire kerkhof in
Ysselsteyn aandeden. De fietsers staken ook de Maas over, passeerden het oorlogsmuseum in Overloon en fietsten op de laatste dag richting Grubbenvorst.
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Telefoon- en tabletapp

Lachgaswinkel Henseniusplein opent haar deuren

Onderzoek naar
app voor Odapark

‘Wij staan voor veilig en
recreatief gebruik’

Het Odapark in Venray werkt aan een telefoon- en tabletapp voor
haar museumpark. De gemeente Venray en provincie hebben elk
25.000 euro subsidie gegeven voor de app die met name meer jonge
bezoekers moet trekken. TipVenray heeft onderzoek gedaan onder 238
respondenten die woonachtig of werkzaam zijn in de gemeente Venray.

Mathieu en Sandra Hölzken openen vrijdag 2 augustus een lachgaswinkel in het centrum van Venray. Naast
dat er in de winkel lachgas gebruikt kan worden, hebben ze ook een bezorgdienst. “We staan voor een veilige en
relaxte sfeer en bieden het aan voor recreatief gebruik”, aldus de eigenaren. Burgemeester Gilissen heeft de
initiatiefnemers aangegeven in het kader van de openbare orde en volksgezondheid het een onwenselijk situatie te vinden.

Het Odapark wil de app laten
ontwikkelen zodat mensen alles te
weten kunnen komen over het
beeldenbos en de wisseltentoonstellingen. Onderzocht wordt
onder meer of augmented reality
ook in de app ingepast kan worden.
Hierbij wordt via het scherm van de
telefoon of tablet een laagje over de
werkelijke situatie aangebracht
(zoals bij Pokemon Go). Daarmee kan
bijvoorbeeld getoond worden hoe
een kunstwerk tot stand is gekomen.
Uit het onderzoek blijkt dat één
op de vijf respondenten verwacht

dat de ontwikkelingen meer jongere
bezoekers trekt. 40 procent antwoord
neutraal, 23 procent is van mening
dat er door de nieuwe ontwikkelingen niet meer bezoekers komen.
Ook over de toevoeging van augmented reality zijn de respondenten verdeeld. 20 procent is het eens
met de stelling dat het een must is.
13 procent is het oneens.
De rest van de mensen antwoordde neutraal (36 procent) of
weet het niet (31 procent). Kijk voor
meer informatie over het onderzoek
op www.tipvenray.nl

Nieuwe locatie:
Horst Industriestraat 15
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Plastisch chirurg:
Ooglidcorrecties

Dertig bioscoopstoelen zijn in
de winkel te vinden. Daar kunnen
klanten een ballonnetje gebruiken.
“Het is niet toegestaan om het in de
winkel op te halen en ermee naar
buiten te gaan. We willen absoluut
geen overlast op straat”, zegt Sandra.
Mathieu zegt streng toe te gaan zien
dat het product niet mee op straat
wordt genomen. “Als het druk is gaan
we een streng deurbeleid hanteren. Daarnaast is iedereen verplicht
om zich te identificeren. Ook hanteren we het NIX 18 label”, vertelt hij.
Naast het gebruik in de winkel, is er
ook een bezorgdienst waarvan er
in Venray inmiddels meerdere zijn.
“Ook bij de bezorging gaat er niks
de straat op, we leveren het thuis
af”, vertelt Mathieu. Burgemeester
Gilissen geeft in een reactie aan
vanuit het oogpunt van de volksgezondheid en openbare orde het
onwenselijk te vinden dat lachgas
verkocht wordt aan particulieren. Dat

heeft hij ook uitgesproken tegen de
eigenaar van de winkel, zo laat de
gemeente weten. “Op dit moment
zijn er geen wettelijke manieren om
winkels die handelen in lachgas te
verbieden. Wij beraden ons wel op
een aanpassing van de Algemene
Plaatselijke Verordening om handel,
gebruik en overlast in de openbare
ruimte een halt toe te roepen”, aldus
een woordvoerder van de gemeente.
Mathieu en Sandra zeggen dat ze de
afgelopen maanden een open, prettige communicatie met de gemeente
hebben gehad. “We hebben overleg
gevoerd met onder andere de burgemeester, politie en zorginstellingen. Het belangrijkste is dat het bij
recreatief gebruik blijft en dat klanten
niet met een ballonnetje de straat op
gaan wat tot overlast kan leiden.
Verder denken wij dat ze het
beter bij ons kunnen gebruiken in een
gecontroleerde omgeving dan dat
er nog meer hangplekken ontstaan

waar lachgas gebruikt gaat worden”,
vertelt Sandra. Gemeenten voeren
steeds vaker een verbod in voor het
gebruik van lachgas. Onderzoekers
stellen dat gebruik van lachgas kan
leiden tot gezondheidsklachten, maar
de Venrayse initiatiefnemers stellen dat behoorlijk overdreven wordt.
“Voor serieuze klachten moet je al
negentig ballonnen per dagdeel
gebruiken. Dat kun je vergelijken
met 50 biertjes in een uur. Dat doet
niemand. Daarnaast zijn er weinig
verslavende effecten bekend”, stelt
Mathieu. “Alcohol, wat wij niet schenken in de winkel, is verslaving nummer één. Daar hoor je niemand over”,
aldus Sandra. Op social-media kanalen hebben de eigenaren al verschillende negatieve reacties gekregen.
“Mensen oordelen vaak op basis van
angst, waardoor het gigantisch wordt
opgeblazen. Wij zijn voor een veilig
en recreatief gebruik en natuurlijk
een gezellige kermis.”

Lachgas verboden
op de kermis

Bel of app: 06 20 41 45 01

Gemeente Venray heeft extra regels opgesteld gedurende de kermis. De kermis vindt plaats van vrijdag
2 augustus tot en met woensdag 7 augustus. Eén van de regels is dat het gebruik en verhandelen van lachgas
verboden is.
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.
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.

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

Voor groenteplanten o.a. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Voordelige trapbekleding met tapijt.
Vloeren:laminaat, vinyl, pvc, tapijt.
Raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.

Het in bezit hebben of gebruik van
lachgas op of in de nabijheid van het
kermisterrein is verboden. Daarnaast is
het verboden om lachgas te verhandelen, te flyeren of monsters uit te delen
op het kermisterrein. Gemeente Venray
geeft aan dat er handhavend opgetreden zal worden. Verder is het niet
toegestaan om zelf meegebracht
glaswerk, blikwerk en/of alcoholhoudende dranken bij te hebben.
Onlangs werd door onder andere
gemeente Leudal en gemeente Peel en
Maas een algeheel verbod ingevoerd op
het gebruik van lachgas in de openbare
ruimte. Gemeente Venray kiest niet

voor zo’n algeheel verbod. “We zetten
in op kennisoverdracht en het creëren
van meer bewustzijn over het effect
en risico’s van het gebruik”, zo liet een
woordvoerder desgevraagd weten. Op
en nabij het kermisterrein geldt nu dus
wel een verbod. Het gebruik van lachgas wordt een steeds groter wordend
probleem. Volgens de NOS komen er bij
het Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum (NVIC) steeds meer meldingen binnen van gezondheidsklachten
na het gebruik van lachgas. Dit jaar zijn
er al 67 meldingen, terwijl in heel 2015
54 meldingen waren. In 2015 waren
er nog maar 13 meldingen. Het werke-

lijke aantal klachten ligt waarschijnlijk
hoger, omdat niet alle klachten worden gemeld. Het gebruik van lachgas
kan onder meer leiden tot hoofdpijn,
pijn op de borst, duizeligheid, misselijkheid, een verdoofd gevoel en
verminderd zicht. De ballonnen worden vaak gebruikt door jongeren in
het uitgaansleven in combinatie met
alcohol. Die combinatie kan voor een
zuurstoftekort leiden met een grotere
kans op een hartaanval. Sinds 2016 valt
het middel onder de Warenwet en niet
meer onder de Geneesmiddelenwet,
waardoor het makkelijker te verkrijgen is.

Fietstocht project
Ooijen-Wanssum
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 4 augustus een fietstocht met als thema de invloed op en
inpassing van het project Ooijen-Wanssum op natuur en landschap. Deze fietstocht start om 09.30 uur vanaf het
parkeerterrein Broekberg, Venrayseweg in Wanssum.
De fietstocht voert langs de rondweg
en de weert van Wanssum langs de
Maas tot en met Blitterswijck. Bij de
rondweg is te zien hoe bij de aanleg
van deze weg rekening is gehouden
met inpassing in het landschap. In het
dorp zelf is te zien wat er verandert
bij de nieuwe brug en bij de jachtha-

ven. Ook bij de weert van Wanssum
naar Blitterswijck zijn de ingrepen
duidelijk waarneembaar. Om de Maas
meer ruimte te geven worden aanwezige landbouwgronden afgegraven en
een nieuwe hoogwatergeul aangelegd. Agrarisch gebied wordt omgezet naar natuur die passend is in het

rivierenlandschap. Tijdens de fietstocht
wordt ook gewezen op de opbouw
van de dijken (steilranddijken) en hoe
die in het landschap passen. Dit zijn
de eerste dijken in Nederland die op
deze manier gemaakt worden, zodat
ze minder opvallen in de omgeving.
Deelname aan de fietstocht is gratis.
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Sint Annapark
3

Opknappen rijksmonumenten

De renovatie van het hoofdgebouw, de kapel en het mortuarium van het Sint Annapark gaat komend najaar van start. Eigenaar Renschdael Groep heeft een bijdrage van 3,5 miljoen euro ontvangen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het opknappen van deze rijksmonumenten. “De gebouwen komen in de steigers te staan. We beginnen met de
buitenkant en het dak”, zegt projectmanager Marianne Dankers. Ook Sint Eugène krijgt een opknapbeurt. De 2 miljoen euro subsidie van provincie Limburg wordt ingezet voor de
restauratie van dit paviljoen.
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.

Kapel

Sint Eugène

Berceau

Achter het hoofdgebouw bevindt zich de kapel in de
vorm van een Latijns kruis. De kapel met neogotische
kenmerken heeft een hoge klokkentoren met spits.
Dekapel, uit 1908, is een rijksmonument en werd in 1928
uitgebreid met een zijbeuk.

Sint Eugène is een van de mooiste gebouwen van Sint
Anna en heeft de status van gemeentelijk monument.
Het is het oudste paviljoen en stamt uit 1908.

Het berceau of boogprieel is gebouwd in 1936 in het
bosgebied tussen de paviljoens Sint Eugène en Nôtre Dame, dat
in oktober 1944 is verwoest en nooit meer werd herbouwd.

Het gebouw raakte zwaar beschadigd in de oorlog en werd
in 1955 vernieuwd en verrijkt met kunstwerken en een monumentaal altaar met daarboven de nieuwe gebrandschilderde
ramen. De kruiswegstaties zijn vervaardigd door de franciscaanse pater Reinald Rats uit Venray. Renschdael Groep wil de
kapel, als onderdeel van het hoofdgebouw, betrekken bij de
plannen voor een hotel. “In de kapel zou bijvoorbeeld het restaurant kunnen komen of een andere passende functie bij het
hotel”, zegt projectmanager Marianne Dankers. “De kapel heeft
ondiepe breuken en ook omdat het een rijksmonument is, zijn
er nogal wat beperkingen.”

Het statige object is gebouwd in Engelse landhuisstijl.
Sint Eugène was de klassenafdeling waar tachtig patiënten van
welgestelde komaf werden verpleegd. Het werd ook wel het
‘damespaviljoen’ genoemd. Het gebouw liep minder oorlogsschade op dan de meeste andere gebouwen. Na de oorlog is
het pand hersteld en er zijn enkele verbouwingen gedaan die
het oorspronkelijke karakter wel wat hebben aangetast. De heropening was in 1953. Het gebouw heeft een bijzonder mansardedak. Naast Sint Eugène staat de immense treurbeuk die meer
dan 110 jaar oud is. Het is de grootste boom van Venray. Na de
restauratie zou Sint Eugène dienst kunnen doen als kantorenlocatie. Renschdael Groep ziet ook wonen als een mogelijke
functie.

Het berceau was een plek om te bidden, te mediteren en
het was ook een ontmoetingsplaats van de zusters. Het bestaat
uit een ijzeren boogconstructie met een beukenbegroeiing over
een lengte van veertien meter. Begin deze eeuw nam stichting
Stadspark Venray het initiatief het in verval geraakte prieel te
herstellen. Ze kreeg daarbij hulp van de Ald Prinsen Kompeneej
van Veulen. De oud-prinsen hebben jarenlang onderhoud
gepleegd om het berceau in stand te houden. “Het is zo’n mooi
plaatje”, zegt projectmanager Marianne Dankers van
Renschdael Groep. “De prinsen van Veulen hebben veel goed
werk gedaan, maar er moet veel gebeuren om het echt grondig
te herstellen. Dat moet professioneel worden aangepakt en het
zal veel zorg en mankracht vergen.”

Sint Benoît

Eiken- en lindelaan

Centrumgebouw

De herbouw van het in de oorlog zwaar beschadigde
Sint Benoît was in 1955 afgerond. Het paviljoen bood plaats
aan 110 bewoners en diende lange tijd als ziekenzaal met
een sanatorium voor tbc-patiënten.

De twee oude bomenlanen zijn de hoofdwegen over het
park en ze zijn een rijksmonument. De bomen zijn aangeplant in de beginperiode van Sint Anna.

De opening van het in die tijd moderne centrumgebouw
viel op 4 november 1968 samen met het zestigjarig
bestaansfeest van Sint Anna.

De westelijke lindelaan was de verbinding tussen de boerderij en de centrale keuken, hier liep ook een smalspoor.
Doordat diverse bomen zijn verdwenen, is de lindelaan niet
meer compleet. Renschdael Groep heeft 27 nieuwe lindes
gekocht om de gaten op te vullen. De oostelijke eikenlaan liep
oorspronkelijk vanaf de Noordsingel door tot aan de noordelijke uitgang. De meeste bomen zijn ruim een eeuw oud en de
Amerikaanse eiken raken aan het einde van hun levenscyclus.
Bij recente stormen zijn enkele bomen gesneuveld. De oude
eiken hebben te zware horizontaal uitgegroeide takken omdat
ze niet op de juiste wijze zijn gesnoeid. Renschdael Groep gaat
de lanen in stand houden en verbeteren door oude bomen tijdig te vervangen door nieuwe aanplant.

Het centrumgebouw was het laatste grote nieuwbouwproject.
In het gebouw werden kantoren, werkkamers, een bibliotheekzaal, het archief en een conferentieruimte ondergebracht. Op de
bovenverdieping waren acht appartementen. Het centrumgebouw
wordt als eerste onder handen genomen door Renschdael Groep.
De verbouwing is in volle gang. Het wordt een diensten- en voorzieningencentrum en tevens een ontmoetingsplek voor bewoners
van het park. De Venrayse tandartsen Ruyten en Wasser zijn als
eerste huurders vastgelegd. De opening van de nieuwe tandartspraktijk is gepland op 6 januari 2020. Renschdael Groep is nog in
gesprek met twee andere medische praktijken. “Het pand is ook
geschikt voor kantoren of welness, denk bijvoorbeeld aan een
beautysalon”, meldt projectmanager Marianne Dankers.

In Sint Benoît waren ook de polikliniek, röntgenafdeling,
laboratorium, tandarts en apotheek gevestigd. Het paviljoen
werd in 1980 de opnameafdeling voor gerontopsychiatrie,
voor oudere patiënten. Als laatste was het pand in gebruik als
Korsakovafdeling. Sint Benoît heeft geen monumentale status en staat als karakteristiek pand op het beschermlijstje van
gemeente Venray. Het paviljoen is in beeld voor een woonzorgfunctie. Een groep particulieren uit Venray en omgeving heeft
zich gemeld bij Renschdael Groep om er een woongroep te realiseren. “Het is een mooi initiatief en er loopt een haalbaarheidonderzoek”, zegt projectmanager Marianne Dankers. “Het is een
prachtig paviljoen, maar er moet veel aan verbouwd worden.”
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Klaar voor nieuw avontuur

Venrayse Zara ter Steege verhuist naar Groningen
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
Zara ter Steege (18). Zij verruilt, na het behalen van haar vwo-diploma,
het vertrouwde Venray voor Groningen. Daar gaat ze een leven als student
kunst, cultuur en media aan de Rijksuniversiteit Groningen tegemoet.
Zara studeerde kortgeleden af op
het Raayland College in Venray.
Naar eigen zeggen liep ze soepeltjes
door haar middelbare schooltijd heen.
“Voor mij was de middelbare schooltijd redelijk makkelijk in vergelijking
met anderen, alleen de laatste twee
jaren waren een beetje op het randje
met heel weinig tot helemaal niet
leren en dan toch nét een voldoende
halen. Mijn cijfers zijn dan ook niet
supergoed, maar als je kijkt naar hoe
weinig ik ervoor heb gedaan ben ik
toch redelijk soepel door mijn middelbare schooltijd heen gegaan. Dat geldt
ook voor de examens. Mijn voorgevoel
was prima, maar het had ook fout
kunnen gaan. Ik ben niet dik geslaagd,
maar dat maakt me niet uit. Ik heb nu
het papiertje en kan gaan studeren in
Groningen.”
In Groningen gaat ze de studie
kunst, cultuur en media volgen. Het is
volgens Zara een brede opleiding
waarvan de inhoud voor haar nog niet
helemaal duidelijk is. “Ik zou me graag
willen specialiseren in de combina-

tie theater en muziek. De opleiding
is onderzoekend gericht, waardoor
we bijvoorbeeld onderzoeken welke
invloeden media, theater en muziek
hebben op een bepaalde cultuur.
Zo leer je ook verschillende vlakken
van kunst kennen. Deze opleiding sluit
aan bij wat ik leuk vind.” Het creatieve gedeelte in de opleiding spreekt
Zara het meeste aan. “Het marketinggerichte onderzoek vind ik niet leuk.
Ik zie mezelf in de toekomst eerder
werken bij BNNVARA of bij een kunstfestival.”
Het schrikt Zara niet af om drie uur
van haar ouders vandaan te wonen.
Ze is erg benieuwd hoe het studentenleven haar bevalt. “Ik vind Groningen
een leuke stad met vooral veel studenten. De afstand is voor mijn gevoel
te doen en mijn ouders hebben geaccepteerd dat ik ver weg ga wonen en
weinig thuis zal zijn in de weekenden.
Een vriendin gaat ook in Groningen
studeren, dus we zouden samen in
de weekenden naar huis kunnen reizen. Maar ik vind het ook prima om

op mezelf te zijn, dus ik heb er geen
moeite mee om op kamers te gaan.
Ik heb besloten om me volgend jaar
bij een studentenvereniging aan te
sluiten. Ook wil ik lid worden van een
sportvereniging, zodat ik mensen leer
kennen in Groningen.”
Toch beseft Zara wel ze Venray
achterlaat. “Wanneer je al je kleren

aan het inpakken bent, besef je pas
dat je je leven hier achterlaat. Dat
gevoel is heel gek. Nu gaat het studentenleven echt beginnen, en ik heb
er zin in”, vertelt ze. Voor nu gaat ze
nog genieten van haar zomervakantie.
“Tot nu toe heb ik een drukke maar
wel gezellige vakantie gehad. Ik ben
net terug van een weekje vakantie in

Griekenland. Verder ben ik met mijn
vriendinnen op Mallorca geweest
en ga ik nog drie weken als zeilinstructrice werken bij een zeilschool
in Friesland. Daardoor mis ik helaas
de ontgroeningen van de studentenverenigingen, maar bij de introductieweek in Groningen ben ik wel
aanwezig”, vertelt Zara.

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 Maria Spelt van boekenhandel Rooyboek in Venray over het
boek Elvis en Jones van Jeroen van Koningsbrugge.

Elvis en Jones wonen in een oud
huis in het centrum van Amsterdam.
Hun vader is rechercheur bij de politie en hun moeder is kunstschilder.
Op een dag vinden ze een roestig
oud doosje op zolder. Daarin zit een
brief die in 1955 is geschreven door
een meisje genaamd Hannah. Op de
dag van haar verhuizing heeft ze een
speurtocht gemaakt voor de kinderen die in haar geliefde huis zullen
komen wonen. Voor Elvis en Jones dus.
Broer en zus aarzelen geen moment
en besluiten de aanwijzingen uit de
brief op te volgen, ook al vindt Elvis
het best spannend om ’s nachts bij

volle maan zijn kamer uit te sluipen.
En Jones moet steeds héél nodig plassen als ze nerveus is. Het is het begin
van een spannende zoektocht die leidt
naar een stokoude misdaad die hun
vader moet oplossen.
Volgens Maria Spelt is het verrassend dat Jeroen van Koningsbrugge,
bekend van televisie, een kinderboek
schreef met zijn vrouw Marie-Claire
Witlox. “Het boek Elvis & Jones is voor
mij een zomerboek. Het is een spannend verhaal over twee stoere kinderen en een oude misdaad, met een
mooie bijrol voor de stad Amsterdam.
Kinderen vinden het nog steeds leuk
om zelf schatkaarten te tekenen en
speurtochten uit te zetten voor hun
ouders en vriendjes. Daarom is het
boek erg geschikt voor kinderen met
een leeftijd van 7 tot 9 jaar.”

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 een loslopend hert bij
de Rosmolen op Landgoed Geijsteren. Het gebied bestaat vooral uit naaldbossen. Rob: “Ik zie ze regelmatig in dit gebied, maar ze op de foto vastleggen is een kunst”.

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 jong
Markant wandeling van het Rooys
Gidsen Gilde. Dit is een interactieve
wandeling waarbij jongeren met

een tablet op stap gaan en spelenderwijs de geschiedenis van Venray ontdekken. Het Rooys Gidsen Gilde geeft
tijdens de wandeling opdrachten over

de historie van Venray.
Aan het einde kunnen de deelnemers checken hoeveel ze is bijgebleven.

en zo 09
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GEPLUKT Yvonne Zegers
der.” Haar ervaring met het organiseren van activiteiten, gebruikte
ze onlangs, samen met een andere
Wanssumse vrouw, voor het opzetten van het vrouwenclubje Ff Anders
in Wanssum. “Wij willen low budget
avonden organiseren waarbij vrouwelijke geïnteresseerden uit Wanssum
informatie krijgen over een bepaald
onderwerp. Dat kan zijn vanuit een
bedrijf, een culturele- of maatschappelijke instelling. Wij willen (nog)
geen vereniging zijn. We zitten nu
nog in de opstartfase en we zien wel
waar het naar uitloopt, dat hangt af of
er voldoende animo is voor dit concept. Het is een andere manier om
met vrouwen uit Wanssum in contact
te komen. En het is geen verplichting
om naar de informatieve avonden te
komen. Iedereen kan per keer bepalen
of het onderwerp aanspreekt en zich
dan opgeven.”

Bourgondisch leven

Yvonne zit sinds een jaar weer bij de fanfare in Wanssum waar ze bugel bespeelt. In het dagelijkse leven staat ze drie dagen in de week voor de
klas bij basisschool St. Oda in Ysselsteyn. Deze week wordt Yvonne Zegers (49) uit Wanssum geplukt.

In 1991 rondde Yvonne de Pabo af.
Meteen na haar afstuderen vond ze
werk bij een basisschool in Tegelen.
Daar werkte ze met veel plezier, maar
toen de kinderen nog klein waren,
wilde ze graag dichterbij huis gaan
werken. Haar kinderen zijn inmiddels
22, 20 en 17 jaar oud. “Toen ik in 2001
nog in het kraambed lag, vlak na de
geboorte van mijn derde kind, werd ik

gebeld of ik op sollicitatie wilde
komen bij de basisschool in Ysselsteyn.
Daar hoefde ik niet over te twijfelen.”
Het sollicitatiegesprek ging goed en
tot op heden is Yvonne werkzaam bij
basisschool St. Oda.
Volgens Yvonne is de Ysselsteynse
basisschool écht een dorpse school
waar de collega’s elkaar goed kennen.
In de jaren dat ze er werkt, varieerde

Fanfare Concordia

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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ze van groep 3, 4 en 5. Toch geeft ze
haar voorkeur aan groep 3. “In deze
groep zijn de leerlingen echt nog kind
en hebben ze een hoog knuffelgehalte. De kinderen zijn puur en flappen alles eruit zonder na te denken.
Daarnaast heeft het iets speciaals om
de kinderen te leren lezen, rekenen
en schrijven. Sommigen kunnen het
al, maar die hebben dan juist op een
andere manier iets extra’s nodig.”

Oplossing vorige week:
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Naar eigen zeggen heeft Yvonne
geen muzikale familie, maar haar
vader, schoonvader, man en haar drie
kinderen kunnen wel allemaal zingen.
Als kind leerde Yvonne noten lezen en
bespeelde ze de blokfluit, saxofoon
en orgel. Uiteindelijk koos ze voor het
bespelen van de bugel. Een jaar geleden besloot ze zich weer aan te melden bij fanfare Concordia Wanssum.
Tijdens carnaval haalde een van de
leden haar over om zich bij de vereniging te voegen. “Het was 32 jaar
geleden dat ik bugel had gespeeld.
De verplichtingen bij een vereniging
hielden mij tegen om me aan te melden. Maar ik wilde het graag proberen.” Nadat de leden van Concordia
hoorden dat ze interesse had om lid
te worden van de vereniging, stond
een bestuurslid binnen enkele weken
bij haar aan de deur. Yvonne mocht
een tijdje oefenen met de bugel om
erachter te komen of ze het nog kon.
“Ik vond het mooi om het instrument
weer uit te proberen. In het begin was
het moeilijk om goede lipspanning te
krijgen. Maar na veel oefenen kreeg ik
dat weer onder controle.” Sindsdien is

ze lid en gaat ze elke vrijdagavond
naar de repetitie. De vijfde editie
van Concordia’s Best of Proms, twee
avonden met muziek en dans, maakte
Yvonne ook mee. Zij verzorgde samen
met enkele anderen onder andere de
pr voor de concerten. “Ik vond dat erg
leuk om te doen. De Promsavonden
zelf waren voor herhaling vatbaar, het
hele plaatje was mooi. Het duurde
een week voordat ik weer met beide
benen op de grond stond. Die concerten gaven me echt energie. Mijn dochter mocht een aantal nummers zingen
tijdens de voorstellingen en daardoor
voelde ik me ook een erg trotse moe-

In de weekenden geniet Yvonne
van een bourgondisch leven. Ze houdt
ervan om samen met haar man en
hun vriendengroep te borrelen en uit
eten te gaan. “We hebben een clubje
met vijf stellen waarmee we dit doen.
Steeds regelt een ander stel de etentjes. Dat is erg gezellig.”
Sporten doet Yvonne nu een tijdje
niet meer, nadat ze stopte met fitnessen. Om in beweging te blijven fietst
ze één keer in de week met een vriendin ‘s avonds een rondje. “Het gaat er
niet om dat we snel fietsen, maar dat
we het gezellig hebben. Als we maar
lekker kunnen kletsen. Met slecht
weer gaan we thee drinken”, zegt
Yvonne lachend.
Binnen haar bourgondische leven
past ook op vakantie gaan. Van jongs
af aan gaat Yvonne in de zomervakantie met de caravan op reis. “Gelukkig
vond mijn man kamperen ook meteen
erg leuk. Vaak gaan we naar Frankrijk,
maar soms ook naar een ander land.
Ik vind het heerlijk om op vakantie af
te wisselen tussen het rondgaan in de
natuur en cultuur opsnuiven. Ik kijk er
weer naar uit.”

bestel nu je
seizoenkaart
#samenvvv
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15 VRAGEN
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Iris Kuijpers
16 jaar
Venray
Raayland College

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag willen kunnen teleporteren. Daardoor heb ik thuis meer
tijd, omdat ik niet naar school hoef te
fietsen bijvoorbeeld. Ook kost reizen
naar een ander land een stuk minder
moeite en geld. Je kunt op een dag
zowat de hele wereld bezoeken.
Als je elk willekeurig fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Dit is een lastige keuze aangezien ik
veel dingen heb gezien en gelezen.
Ik heb een heleboel favoriete karakters maar ik denk dat Hermelien uit
de Harry Potterfilms de beste keuze is.
Ze is slim en durft tegen iedereen in
te gaan, maar is ook weer een aardig
meisje met leuke vrienden. Ook zou
ik dan krachten hebben, wat me wel
cool lijkt.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
We zaten aan tafel en waren gewoon
aan het praten met z’n allen. Mijn
vader maakte een grap en die was
behoorlijk slecht. Ik weet niet meer
wat de grap was, aangezien het al een
lange tijd geleden was. Ik zuchtte en
sloeg mijn hoofd op de tafel. Er zat een
grote bult op mijn voorhoofd die niet
erg snel wegging. Zeker niet een van
mijn slimste momenten.
Waar ben je verslaafd aan?
Netflix. Zodra ik even niets te doen
heb, ga ik Netflix kijken. Ik heb dan
ook al vrij veel van de populaire series
en films gezien en de meeste zelfs
meer dan één keer.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Het is nog niet gebeurd maar ik weet
wel al dat ik het opnieuw wil beleven.
Ik heb een vriendin op het internet
ontmoet met wie ik iedere dag praat.
Omdat ze in Hongarije woont, heb ik
haar nog nooit ontmoet. Na 1,5 jaar
alleen te kunnen hebben gebeld en
gechat, ga ik haar dan toch echt ontmoeten. We hebben al veel gepland
over wat we gaan doen en ik kan niet
wachten om haar nog een tweede
keer te zien.

40 graden
Het is gelukkig weer beter
weer, maar wat was het
warm. Het was niet alleen
warm, het was ook benauwd.
Drie dagen lang. Voor veel
mensen was het echt verschrikkelijk, vooral als je
ouder bent of juist heel erg
jong. Geen airco hebben helpt
dan natuurlijk al helemaal
niet.

Wat is je favoriete vak op school?
Ik vind geen enkel vak echt leuk. Als
ik moet kiezen is Engels het leukste.
Engels is een vrij makkelijk vak en je
haalt snel goede punten zonder iets te
doen. Iets wat bij alle vakken zo zou
moeten zijn.
Wat is je droombaan?
Ik wil het liefste na het Raayland naar
de pabo. Dit is een opleiding om basisschoollerares te worden. Ik vind het
leuk om met kinderen te werken; ze
zijn onvoorspelbaar en elke werkdag
zal dus anders gaan. Ik wil niet stil
zitten achter een bureau, maar juist
creatief zijn.
Wat is je slechtste en beste
eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is mijn

OPRUIMING
LAATSTE RONDE!
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ZOMERCOLLECTIE
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Iris Kuijpers

voortzettingsvermogen. Ik kan planningen maken, maar ik kan me er echt
niet aan houden. Ik doe alles op het
allerlaatste moment of helemaal niet.
Zeker met school is dit niet echt een
geweldige eigenschap. Goede eigenschappen zijn lastiger. Ik zou het niet
zo weten. Ik heb het een beetje rondgevraagd en de meeste mensen zeggen dat ik sociaal en behulpzaam ben.
Introvert of extravert?
Ik denk dat ik er tussen in zit. Met
vreemden zal ik vooral introvert zijn,
maar met mijn vrienden ben ik vooral
extravert. Het ligt heel erg aan of ik
me op mijn gemak bij iemand voel en
hoe goed ik die persoon ken. En of ik
weet of ik diegene nog een keer ga
zien. Als het om een vreemde gaat die
ik daarna nooit meer ga zien, durf ik
prima wat te doen. Maar als ik weet
dat ik hem nog vaker ga zien, dan wil
ik het liefste gewoon niets tegen diegene zeggen om het ook niet beschamend voor me te maken.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Er zijn nog verschillende reizen die ik
wil maken. Het liefste wil ik nog naar
Korea, Japan, IJsland en Hongarije.
Korea en Japan lijken me leuk omdat
ze daar een hele andere cultuur hebben en je altijd mooie foto’s voorbij
ziet komen. Hetzelfde geldt een beetje
voor IJsland. Als je IJsland opzoekt, zie
je veel mooie foto’s van de natuur.
Het ziet er allemaal heel mooi uit
en ik zou dit zeker nog een keer met
mijn eigen ogen willen zien. Ik heb

eigenlijk al verteld waarom ik naar
Hongarije wil.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt is
in Duitsland. Ik ben pasgeleden op
vakantie geweest in Winterberg en we
zijn daar met een soort van driewielers
van een heuvel afgegaan. Daar heb ik
dan dus ook foto’s van.
Wat is je favouriete hobby?
Dansen. Ik dans elke week één keer en
doe dit met veel plezier. Ook rende ik
eerst maar vanwege een knieblessure
en de warmte moest ik daar tijdelijk
mee stoppen. Ik wil er binnenkort wel
weer mee beginnen.
Wat staat boven op je bucketlist?
Bovenaan op mijn bucketlist stond
naar Disneyland gaan. Ik heb dit
samen met mijn vriendinnen in mei
gedaan dus ik heb dit van mijn lijst
afgestreept. Op dit moment heb ik er
verder niet echt iets op mijn bucketlist staan, behalve nog meer van de
wereld zien.
Wat is het eerste waar mensen aan
denken als ze jouw naam horen?
Waarschijnlijk dat ik heel rustig ben.
Ik praat niet heel veel tenzij ik diegene
ken. Dan kan ik best wel druk zijn.
Waar heb je echt spijt van?
Ik heb niet echt ergens spijt van.
Als iets is gebeurd, dan is het gebeurd.
Ik kan er wel bij stil staan maar er gaat
toch niets veranderen. Je kunt beter
gewoon doorgaan met je leven en het
rechtzetten in plaats van er spijt van
te hebben.

Ik had dat ook. Het was
40 graden en ik woon in een
oud huis. Zonder een airco. Het
was benauwd, warm en met
nog zeven andere familieleden
in huis wordt het er niet beter
op. Gelukkig was ik die dagen
veel op mijn werk te vinden,
waar het wat kouder was.
Alleen krijg je dan problemen
dat de koelingen de hitte niet
aankunnen. Dan hoor je ook
nog die betreffende donderdagavond dat wij in Venray en
omgeving in het warmste en
droogste stukje van Nederland
zaten. Dat is nou leuk. Wat ik
dan zo grappig vind, is dat
iedereen zeurt over het te
warme weer, maar zodra het
25 graden wordt is het weer te
koud. Het is eigenlijk ook nooit
goed bij Nederlanders. Om nog
even terug te komen op het
onderwerp: geen airco hebben.
Wat was ik blij toen het eindelijk ging regenen. Maar slapen
ging natuurlijk niet meer. Alles
plakte en het was veel te warm.
Dus dan maar even snel een
duik in het zwembad, dat
ondertussen al 30 graden was.
Beseffende dat ons zwembad
5 bij 10 meter is, dus dat het
water flink moet zijn opgewarmd. Dat afkoelen werkte
dus eigenlijk ook niet meer en
dan krijg je het probleem van
een grote familie. Ik woon
namelijk met zeven andere
mensen in huis, mijn ouders en
mijn vijf broertjes en zusjes.
Iedereen zweette zich kapot en
daardoor werd het nog warmer
in ons huis. Gelukkig is het nu
allemaal voorbij.
Jacky
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Vliegbasis De Peel mag niet uit haar slaap
worden gewekt eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
Defensie heeft het plan om na 2021 vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen. Vanwege de veiligheidssituatie overal in de wereld moet
Defensie meer trainen oefenen, zodat er meer militaire vliegactiviteit zal gaan plaatsvinden. Defensie onderzoekt momenteel alle vliegvelden of er
voldoende ruimte is voor de toename van vliegactiviteiten. Vliegbasis De Peel hoort daar ook bij.
Op 1 november 2021 moet een luchthavenbesluit worden vastgelegd.
Zonder zo’n besluit mag er niet worden gevlogen vanaf De Peel. Vliegbasis
De Peel zal deel gaan uitmaken van de Luitenant-generaal Bestkazerne in
Vredepeel waar nu de luchtverdediging met de zogenoemde Patriot raketten
is gevestigd. Er wordt een commissie ingesteld, die de voorbereiding van dat
luchthavenbesluit bespreekt met de provincie en gemeente Venray. In een
milieu-effect rapportage (MER) wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor de
geluidoverlast in de omgeving. Naar verwachting wordt de huidige geluidszone
niet overschreden. Dat betekent dat twaalf jachtvliegtuigen (JSF) drie keer per

jaar gedurende zes weken vanaf vliegbasis De Peel gaan oefenen. Defensie
stelt dat door deze zogenoemde reactivering van vliegveld De Peel men beter
voorbereid op missie kan gaan. Stichting Burgers van Venray is van mening dat
het opnieuw activeren van vliegbasis De Peel invloed heeft op de kwaliteit van
de woon- en leefomgeving van Venray en de kerkdorpen. Er bestaat vrees voor
onacceptabele geluidsoverlast als vliegveld De Peel weer operationeel wordt
en dat is wellicht voor veel inwoners van Venray verontrustend. De stelling luidt
daarom: Vliegbasis De Peel mag niet uit haar slaap worden gewekt. In augustus
kan er op www.burgersvanvenray.nl gestemd worden op de stelling.

Bespreking stelling Burgers van Venray van juli

Onze fietspaden moeten geschikt zijn
voor elektrische fietsen

VARdeloos
Het voetbalseizoen is
begonnen. Ajax wint de
JC Bitterballenschaal. Op basis
van de snelle voorsprong en
verloop van de wedstrijd een
prima uitslag.

Ik vraag me wel af of zo’n
wedstrijd niet beter op neutrale
grond gespeeld kan worden.
Anderzijds zijn de teams nauDirecte aanleiding voor de stelling was het voorstel van het college van B&W fietspaden, dus ook voor elektrische fietsen. “Sommige fietspaden zijn niet eens
welijks bezig met deze ‘wedom in de komende jaren het fietsverkeer meer te faciliteren en veiliger te maken. geschikt voor gewone fietsen”, stelt hij. Jac schrijft op de site dat de fietspaden al
strijd-om-weer-een-wedstrijdgeschikt zijn voor elektrische fietsen. “De bestuurders moeten zich alleen aanHet realiseren van een fietsring heeft daarbij prioriteit. Jan vindt dat er steeds
te-hebben’. PSV moest zich
meer ouderen, maar ook jongeren met een elektrische fiets zijn. “Daar moet op
passen aan de situatie”, stelt hij. Marian stelt ook dat fietsers met een elektrische
voorbereiden voor de wedstrijd
ingespeeld worden met adequate aanpassingen van de fietspaden”, aldus Jan.
fiets zich moeten aanpassen: “Een fietser met een elektrische fiets zal zich moetegen Basel en ook Ajax vindt
Ook Peet is voorstander van de stelling. “Ik laat vaak de fiets staan omdat veel
ten aanpassen, met name aan de snelheid”, aldus Marian. Uit de overige reacties
andere voorbereidingen belangfietspaden erg slecht zijn. Ik vind dit erg jammer en hoop dat er iets aan gedaan
bleek dat vooral de breedte van de fietspaden verbetering behoeft en dat de toerijker.
gaat worden”, zegt hij. Sip stelt ook dat fietspaden geschikt moeten zijn voor alle name van het aantal elektrische fietsen mensen zorgen baart.
Er was een VAR-moment in
de wedstrijd. Deze keer voor het
eerst met een soort van toelichting voor het publiek. Toen zag
VLOER- EN WANDTEGEL
VLOER- EN WANDTEGEL
ik de VAR-droom uit elkaar
spatten. Ik was altijd voorstander van technische middelen.
Maar we zien waar het fout
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geweest dan waren de Ajax
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)
op deze communicatie niet van toepassing.
supporters even boos geweest.
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
En daar zit de crux. De fan is al
lang geen neutrale toeschouwer
meer en heeft moeite met elke
beslissing die een autoriteit
neemt. Voor de diehards beteMet twee nieuwe raadsleden en een sterk vernieuwde steunfractie zijn we anderhalf jaar geleden met veel energie gestart. Medio augustus zit
kent dat bijvoorbeeld ook
de fractie van VVD Venray bijeen om te evalueren hoe het nu gaat.
0 procent respect voor politie of
burgemeester bij randzaken die
De organisatie van de lokale
wanneer we onze zorgen, over de
brandweer- en politievoorzieningen.
niet eens in de sport thuis
partij is anders ingestoken: ‘Vrienden manier waarop wordt omgegaan met
Sommige onderwerpen zorgen
horen.
van de VVD Venray’ is opgericht,
de belastingcenten van de inwoners
voor politieke dilemma’s zoals Het
En wat doen we dan?
samen met een educatie- en activitei- van Venray, uitspreken. Een ander
Roekenbosch, zonnepark Smakt en
We
gaan het nog meer toelichzorgenpunt is ons college, waar weinig Vergeten Driehoek. Er spelen uiteentenwerkgroep. Alle geïnteresseerde
ten om de fan gerust te stellen
concreet beleid uit lijkt te komen, maar lopende belangen en er moeten soms
inwoners van Venray kunnen zich
en zo alsnog begrip en respect
aanmelden, laagdrempelig en zonder dat op sommige onderwerpen drammoeilijke, maar evenwichtige keuzes
te vragen. Dat is hip in een
verplichtingen. We hebben al meergemaakt worden. Verantwoordelijkheid
merig haar zin lijkt te willen doorvoewereld waarin men denkt dat
moet worden genomen. Bij VVD Venray
dere interessante bijeenkomsten
ren. Waarom niet de inwoners eerst
we met referenda de democragaan we graag met u, de inwoner van
gehad en dit initiatief werkt daarmee beter informeren en betrekken? Ook
tie kunnen redden. Het respect
Venray, in gesprek over hoe we het nóg
erg goed. Politiek gezien is het zwaar het monopolyspel met gemeentelijk
voor de autoriteit, die nota bene
beter kunnen doen.
boksen in een gemeenteraad die zich vastgoed blijven we nauwlettend
opgedragen is om te beslissen,
graag bezighoudt met details. We blij- volgen. Tot slot blijven we erop hamekomt daar niet mee terug
Wim De Schryver
ven ons verbazen over het uitblijven
ren dat ons college voldoende focus
Willy
VVD Venray
van enige reactie van andere partijen houdt op de veiligheid, met adequate
Op de website Burgers van Venray hebben mensen in juli kunnen reageren op de stelling: Onze fietspaden moeten geschikt zijn voor elektrische
fietsen. In totaal werd 44 keer gestemd, 84 procent was het eens van de stelling.
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Wegafsluitingen
vanwege BinckBank Tour
De grootste wielerronde van Nederland doet op vrijdag 16 augustus Venray aan. Vanwege wegafsluitingen
zijn bepaalde gebieden in Venray die dag niet of minder goed bereikbaar. De finish van de etappe vindt naar
verwachting om 16.45 uur plaats.

Om 06.00 uur start de opbouw van
het finishgebied Stationsweg ter
hoogte van de Kruidenlaan-ingang van
het Vincent van Gogh Instituut. Van
13.00 tot en met 14.30 uur vindt er
een ploegentijdrit voor amateurs
plaats. Dit wordt gereden op het lokale
parcours.
Rond 15.00 uur rijden de profwielrenners Venray binnen waarbij ze 3,5
keer de lokale ronde afleggen. Het

parcours is daarbij volledig afgesloten.
Om 17.00 uur zijn alle wegen weer
vrij. Het finishgebied is vanaf 21.00 uur
weer vrij voor verkeer. Een deel van
de Stationsweg is de hele dag afgesloten voor verkeer. Dit is het gedeelte
tussen de rotonde StationswegOostsingel en de St. Servatiusweg.
De A73 en N270 zijn de hele dag toegankelijk. Enkele bushaltes rondom
het parcours van Venray zijn niet in

gebruik waardoor de dienstregeling van Arriva wordt aangepast.
Deze wegen zijn vanaf 13.00 uur afgesloten voor verkeer. Kijk voor meer
informatie over de dienstregeling
op www.arriva.nl Gemeente Venray
adviseert bewoners en ondernemers
rondom het parcours voorzorgmaatregelen te nemen. Kijk voor meer
informatie over de wielerronde op
www.binckbanktourvenray.nl

Gert Jakobs doet huwelijksaanzoek in gemeentehuis Venray
Oud-wielrenner en wieleranalist Gert Jacobs (55) heeft zaterdag 27 juli zijn vriendin ten huwelijk gevraagd.
Hij deed dat tijdens een live-uitzending van het L1-programma Tour de L1mbourg dat in het gemeentehuis van
Venray werd opgenomen.

Partycentrum Roelanzia

Huldiging
Mike Teunissen
Wielrenner Mike Teunissen wordt woensdag 7 augustus in
Ysselsteyn gehuldigd. Hij won in de Tour de France de eerste etappe en
werd daarmee de eerste Nederlandse geletruidrager in dertig jaar.

De huldiging vindt plaats bij
Partycentrum Roelanzia en start om
19.00 uur. De supportersclub biedt
hem ook een receptie aan. Teunissen
komt op vrijdag 16 augustus
opnieuw in Venray. Hij is dan namens
zijn ploeg Jumbo-Visma actief in de
BinckBank Tour die deze dag finisht

in Venray. Teunissen won naast de
eerste etappe ook de ploegentijdrit
met zijn ploeg. Na de etappe van
maandag 8 juli moest hij afstand
doen van de gele trui. De Tour de
France werd gewonnen door Egan
Bernal, ploeggenoot van de uit
Blitterswijck afkomstige Wout Poels.

Toename deelnemers
Maïstoernooi TC Rodhe
Het Maïstoernooi van Tennisclub Rodhe gaat zaterdag 3 augustus
van start. Op zondag 11 augustus vinden de finales plaats op de banen
aan de Paul Burgmanstraat in Venray.
Het toernooi telt dit jaar 191
deelnemers. De spelers zijn verspreid
over 28 onderdelen. Het gemengd
dubbel 25+ en het herendubbel 25+
zijn met 15 koppels (30 spelers) het
sterkst bezet. Ook de herenenkel 8
25+ en het gemengd dubbel 7 25+
zijn met respectievelijk 14 en 13
inschrijvingen goed vertegenwoordigd.

In 2018 deden er 163 spelers
mee aan het toernooi, dat zijn er 28
meer dan dit jaar. Dit komt mogelijk
doordat de minimale leeftijd om deel
te nemen aan het toernooi verlaagd
is van 30 jaar naar 25 jaar. TC Rodhe
organiseerde dit jaar in het voorjaar
voor het tiende jaar de Spinesport
Rodheo Open. Dat toernooi trok dit
jaar 272 deelnemers.

Wereldkampioenschap in
Verenigde Staten

Roeier Willem van
Soest tweede in
B-finale
Roeier Willem van Soest (23) uit Venray heeft in het weekend van
27 en 28 juli deelgenomen aan het wereldkampioenschap onder 23
jaar in Sarasota, Florida. Samen met zijn partner Robert Tiemeijer werd
hij tweede in de B-finale.

Jacobs reed in het verleden vijf
keer de Tour de France en is onder
andere bekend van zijn optreden in
de tv-programma’s Tour du Jour en
Tour de L1mbourg.

Aan het einde van de uitzending
begon presentator Sander Kleikers
over Parijs. Jacobs stond op en
liep naar zijn vriendin die in het
publiek zat en vroeg haar in het

Duits ten huwelijk. Burgemeester
Gilissen en wethouder Jan Loonen
boden het kersverse bruidspaar een
chocolade gemeentewapen aan.
(Foto: L1)

De heren kwamen uit in de
categorie mannen twee zonder. In
de eerste heat werden ze vierde
waardoor ze veroordeeld werden tot
een herkansing. Daarin moesten ze
bij de beste twee eindigen om nog
kans te maken op de A-finale. Dat

lukte niet waardoor ze veroordeeld
werden tot de B-finale. In een
spannende strijd moesten ze met
0,45 seconden hun meerdere erkennen in het Duitse team. De
Venraynaar moest daardoor genoegen nemen met een tweede plaatst.
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Beeldhouwdagen in
Engelse Tuin
Twaalf Limburgse en Brabantse zelfstandige beeldhouwers gingen op zaterdag 27 en zondag 28 juli aan de
slag tijdens de Beeldhouwdagen in de Engelse Tuin in Venray. Bijna driehonderd bezoekers hebben de beeldhouwers actief bezig gezien en uitleg gekregen over hun werk.

cultuur 13

Geert Weijs en Peter Nooijen

Exposities in
Pop Up Galerie

Onder de naam ‘A State of No Mind’ exposeren kunstenaars Geert
Weijs en Peter Nooijen vanaf vrijdag 26 juli in de Pop Up Galerie in het
centrum van Venray. Tot en met zondag 29 september staat de expositie, die plaatsvindt aan het Kapelaanspad 38, open voor publiek.

Met beitel, zaag, hamer, rasp of vijl
werkten de twaalf beeldhouwers aan
hun beeld. Volgens de organisatie was
het een enthousiaste groep die elkaar
kennis overdroegen en elkaar inspireerden. De driehonderd bezoekers
konden de beeldhouwers actief bezig
zien, maar ook luisteren naar muzikale
optredens van Ad Haans, met zijn
accordeon, die zorgde voor een Frans
sfeertje en van Theo van Wee, met zijn
draaiorgel. Bijzonder dit jaar was een
workshop voor kinderen. Deze work-

shop genoot veel belangstelling.
Een van de aanwezigen verwoordde
haar ervaring als volgt: “Voor de
bezoekers is het een extraatje om te
zien met welk enthousiasme kinderen
bezig zijn met het maken van een
eigen steentje. Er werd met de kinderen eerst een rondje gelopen langs de
grote beeldhouwers om te kijken naar
de soorten steen, de vormen en het
gereedschap. Daarna gingen ze zelf
aan de slag en kwam de fantasie op
gang. Enkele meisjes maakten een

hartje van het bijna witte steentje. Een
jongen kerfde zijn naam in de steen en
maakte mooie groefjes. De kinderen
werden echte beeldhouwertjes. Blij,
trots, na zelfs twee uur geconcentreerd
beeldhouwen gingen de kinderen met
hun steentjes naar huis.”Het volgende
grote evenement in de Engelse
Tuin vind plaats op zondagmiddag
22 september met een optreden van
de drie Venrayse koren Sing, Singeltjes
(kinderkoor van Sing) en het Venrays
koor.

Beide kunstenaars hebben hun
eigen expertise. Weijs houdt zich
bezig met objecten. “Mijn werk zijn
plastieken van klei. Ik vorm ze door
steeds materiaal toe te voegen, dat
is hoofdzakelijk klei maar het kunnen ook ijzeren pennen, platen en
oxides zijn. Ik heb mezelf dit eigen
gemaakt tijdens de 5-jarige opleiding keramiek aan de Academie in
Arendonk.”
Nooijen werkt veel met goedkope producten. “Mijn werk en ik

verschillen nauwelijks. Het werk is
divers en uiteenlopend en met veel
verschillende materialen. Vaak goedkope, dagelijkse materialen zoals
karton, zand, olie, hout, ijzer, maar
ook olieverf”, zegt hij. Nooijen heeft
een 7-jarige studie schilderen aan de
academie in Arendonk gedaan.
De galerie is geopend op vrijdagen van van 14.00 tot en met 17.00
uur. Op zaterdagen is het geopend
van 12.00 tot 16.00 uur en op koopzondagen van 12.00 tot 16.00 uur.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray Landweert € 11,88
Venray Centrum € 10,00
Venray Veltum € 10,00

Teunissen en Poels
tonen zich aan publiek
De twee bekendste profwielrenners afkomstig uit de gemeente Venray hebben zich, daags na de
Tour de France, in Boxmeer laten zien. Mike Teunissen uit Ysselsteyn bleef in de sprint de uit
Blitterswijck afkomstige Wout Poels voor. Nummer drie van het eindklassement in de Tour de France,
Steven Kruijswijk, werd derde.

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 08 augustus 2019
Kermis Venray
Vrijdag 2 t/m woensdag 7 augustus

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Locatie: Centrum Venray

Inzegening kermis

Tijd: 23.00 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Kermis Café d’n Oldtimer:
Fiesta met Karaoke

Kermis Gastrobar TOF:
Ameezing Karaoke

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Café D’n Oldtimer Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gastrobar TOF Venray

Kermis Moment:
Rewind Soundsystem

Kermis Uitmarkt:
Benito & Peter

Kermis Moment:
The Reverend

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Het Moment Venray

Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Uitmarkt Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Het Moment Venray

Kermis Anno ’54:
Country Line Dance

Kermis Moment:
Vegas Baby

Roze Dinsdag 2019

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Anno’54 Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Het Moment Venray

Kermis Kaffee Met:
Sfeer op Wielen

Kermis Anno ’54:
The Old Friends

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Kaffee Met Venray

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Anno’54 Venray

Kermis Uitmarkt: DJ Izzy

Kermis Kaffee Met:
Zebrastation

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Centrum Venray

Tijd: 21.00 uur
Locatie: De Uitmarkt Venray

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Kaffee Met Venray

Kermis Moment: Driven
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Het Moment Venray

ma
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Kermis Anno ’54: The Sparks

Kermis Uitmarkt:
Ricky Corony & We Two
Tijd: 13.00 uur
Locatie: De Uitmarkt Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Grote Markt Venray

Kermis Anno ’54: Orkest Jersey
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Anno’54 Venray

wo
07
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Kermis Moment: Mallorca Mega
Park Madness
Tijd: 17.00 uur
Locatie: Café Het Moment Venray

Kermis Gastrobar TOF: Abba Fever
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gastrobar TOF Venray

Kermis Anno ’54:
Peelzwervers Matinee

Kermis Uitmarkt: Francois du
Plessis

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Anno’54 Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: De Uitmarkt Venray

Kermis Café D’n Oldtimer Venray:
Peter Ryan

Kermis Moment:
Jackfire

Kermis Anno ’54: Danscafé

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café D’n Oldtimer Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Het Moment Venray

Kermis Uitmarkt: DJ Leo Everaerts

Kermis Anno ’54:
Orkest Jersey

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Anno’54 Venray

Tijd: 21.00 uur
Locatie: De Uitmarkt Venray
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04
08

Lichtshow

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Odapark Venray

Officieel opening kermis

za
03
08

Tijd: 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: Centrum Venray

Exclusieve rondleiding Le
Jugement de Darwin

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Grote kerk Venray

vr
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Kindermiddag met variétéclown

Rondleiding Odapark

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Anno’54 Venray

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Anno’54 Venray

Kermis Kaffee Met:
We Are The Message

Kermis Kaffee Met:
Channel-5 pop/rock

Tijd: 22.30 uur
Locatie: Kaffee Met Venray

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Kaffee Met Venray

Fietstocht Ooijen-Wanssum
Tijd: 09.30 uur
Locatie: Venrayseweg Wanssum

di
06
08

Prikkelarme kermis
Tijd: 13.00-15.00 uur
Locatie: Centrum Venray

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

Les Deux Garçons

Rondleiding Odapark
Het Odapark Venray organiseert op zondag 4 augustus een exclusieve rondleiding door het kunstenaarsduo
Les Deux Garçons. Deze rondleiding is onderdeel van de expositie Le Jugement de Darwin van de kunstenaars die
tot en met 25 augustus loopt.
Uit particuliere en museale collecties stellen Les Deux Garçons zo’n
dertig kunstwerken tentoon in Odapark
Venray. Daarnaast maakte het duo
enkele nieuwe werken speciaal voor

deze gelegenheid. De expositie
Le Jugement de Darwin van Les Deux
Garçons in Odapark, waarin kunst en
natuur samenvallen, zet aan tot denken
en uit een waarschuwing. Het bekende

kunstenaarsduo stelt de toeschouwer
aan de kaak. De toeschouwer staat voor
de mens die in recordtijd is uitgegroeid
tot de meest dominante soort. Op zondag 4 augustus is er een reguliere

rondleiding in het beeldenbos door een
van onze rondleiders. En daarnaast
krijgen geïnteresseerden de mogelijkheid deel te nemen aan een exclusieve
rondleiding door Le Jugement de
Darwin door het kunstenaarsduo Les
Deux Garçons. Michel Vanderheijden
van Tinteren en Roel Moonen nemen
bezoekers mee in hun wereld van

gedachten, gevoelens en expressie.
Zij vertellen het verhaal van Le
Jugement de Darwin. Aansluitend is er
tijd om na te praten over deze bijzondere expositie. De reguliere rondleiding
begint om 14.00 uur. De rondleiding
van Les Deux Garçons begint om
14.30 uur. Voor meer informatie mail
naar educatie@odapark.nl
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Kunstexpositie door
Liesbeth Loeffen
In het kader van Schijt aan de Grens 2019 met als thema ‘Zalige
Zonde’ vraagt Liesbeth Loeffen aandacht voor de misbruikschandalen in
de Rooms Katholieke Kerk. De expositie is onderdeel van de tentoonstelling KIK 5.0 en is tot en met zondag 25 augustus dagelijks te bezoeken
van 14.00 tot 17.00 uur in het Venrays Museum. De toegang is gratis.

Klompenmaker beschrijft voormalige woningen en boerderijen

Foto’s oude panden
Brukske op RooyNet

Voormalige woningen en boerderijen van Brukske zijn sinds kort met een beschrijving te bekijken op
RooyNet. Bij het Historisch Platform Venray kwam onlangs een set van 34 foto’s van voormalige ‘Brukskeboerderijen’ boven water. De foto’s werden door de vrijwilligers gescand en met behulp van klompenmaker
Carel Jeuken uit Leunen uitgebreid beschreven.
Venray is in de afgelopen vijftig
jaar enorm gegroeid. Wijken als
Veltum, Brukske, Landweert en
Brabander zijn uit de grond gestampt
om de groei van de Venrayse bevolking te kunnen opvangen.
Landbouwgrond en boerderijen
moesten voor deze groei wijken.
De boerderijen met hun grond in de
buurtschap Brukske werden wegge-

Haar werk is van figuratieve aard
waarbij vooral ‘de mens’ centraal
staat. Met haar werk hoopt ze te
bereiken dat mensen stilstaan bij de
gebeurtenissen die in de Katholieke
Kerk hebben plaatsgevonden.

“Ik hoop dat bezoekers zelf nagaan
hoe ze tegen dit onderwerp aan
kijken”, vertelt ze. Haar ambitie is
dan ook dat mensen zelf invulling
geven aan kunst, zonder woorden of
tekst.
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kocht of onteigend. Dat gebeurde
midden en eind jaren zestig van de
vorige eeuw en eind 1971 werd de
eerste steen gelegd voor de nieuwbouwwijk van 1600 woningen.
De ouders van klompenmaker
Carel Jeuken uit Leunen, Toon Jeuken
en Nel Jeuken-Claessens, woonden
aan de Sint Servatiusweg 13 in het
Brukske. Hun woning was gebouwd

in 1867 en werd in 1972 gesloopt.
De laatste bewoners waren Carel en
Gerrit Jeuken. Een andere bekende
familie aan de rand van Brukske is
de familie Sef en Marie ClaessensPhilipsen. De foto’s van de voormalige woningen kunnen nu op RooyNet
worden bekeken. Op dit platform staat
een overzicht van een deel van het
oude Brukske rond 1965.

Orgeldraaiers in het centrum
Het evenement Muziek in het centrum van Venray stond zaterdag 27 juli in het teken van zes
orgeldraaiers. Deze hobbyisten traden van 13.30 tot 17.30 uur met handgemaakte orgeltjes op in het
centrum. Bij drie van de draaiorgels is met elektronica een wifi-verbinding ingebouwd, waardoor de
drie draaiorgels onderling verbonden kunnen worden. De zes orgels brachten meerstemmige muziek
ten gehore.

Oldtimers treffen in Venray
Venray Oldtimer City organiseerde op zaterdag 27 juni de Asteria
Knapzakkentoer van 130 kilometer en op zondag 28 juli het oldtimer
treffen in het centrum van Venray. Dit jaar vierde de vereniging haar
25-jarig jubileum.
Tijdens de Asteria Knapzakken
Toer van zaterdag was er een
opkomst van vijftig auto’s. De rit
voerde richting Wijchen en via de
Maas over kleine wegen weer terug
naar hotel Asteria in Venray. Daar
volgde voor de deelnemers een groot
dinerbuffet waarmee de dag werd
afgesloten.
Volgens de organisatie zag de
zondag tijdens het olditmer treffen
in eerste instantie niet al te best uit.
“Met alle vrijwilligers hadden we in
een oogwenk alles opgebouwd en
geïnstalleerd. Maar de weersberichten waren niet al te goed. De ochtend begon met een klein beetje
regen en dat heeft wellicht een
aantal deelnemers ervan weerhouden ons evenement te bezoeken.
We hebben ook daadwerkelijk een

paar telefoontjes en appjes gehad
met afmeldingen. De regen heeft
niet doorgezet ondanks de dreigende
kleur van de wolken. Uiteindelijk
hebben we zo’n 235 deelnemers
mogen verwelkomen, waar we
uiterst tevreden mee zijn”, aldus
Roland Willemsen van het bestuur
van Venray Oldtimer City.

Extra activiteiten
Op het Gouden Leeuwplein vonden in samenwerking met Venray
Bloeit extra activiteiten plaats.
Zo was er vanwege het 25-jarig
jubileum een groot springkussen en
mochten een aantal ter beschikking
gestelde auto’s beschilderd worden.
Jongeren konden meedoen aan een
selfiewedstrijd met als onderwerp
Venray Oldtimer City. “Er zijn tijdens

de selfiewedstrijd veel leuke foto’s
binnengekomen. Ook de twee te
beschilderen oude auto’s ondergin-

gen een mooie gedaantewisseling”,
vertelt Willemsen. “Aan het eind
van de dag ontvingen we tientallen

bedankjes en complimenten en daar
doen we het uiteindelijk ook voor.
Op naar de 26e editie van 2020.”
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KOEL-VRIESCOMBI / GBB59PZFZB

VRIESKAST / GS29NEW3V

• Inhoud: 318 liter (225 koelen / 93 vriezen) • A++ • Total NoFrost

• Inhoud: 200 liter • A++ • NoFrost • FreshSense houdt de binnentemperatuur constant

• NatureFRESH houdt voedsel langer vers • Inverter Linear Compressor met 10 jaar garantie

• Flexibel in te delen met varioZone • BigBox • Elektronische temperatuurregeling

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+++

A++

A+

A

B

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

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

