08
08
2

0

1

Kempen creëert

Zichtbaarheid

9

#kempencreëert

Sint Annapark - woningbouw
Ontmoetingsplek
voor Polen
en Nederlanders
pagina

pagina

04

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

02

In september
meer
duidelijkheid over
voortbestaan
lachgaswinkel
pagina

03

‘Een van
de beste
edities’
pagina

05

‘BinckBank Tour
is promotie voor
Venray’
pagina

13

Kermis Venray
De kermis in Venray zit er weer op. Van vrijdag 2 augustus tot en met woensdag 7 augustus stond Venray in het teken van vertier en gezelligheid. Naast de prikkelarme
kermis werden er diverse activiteiten zoals de kroegentocht en de Roze Dinsdag georganiseerd. Voor veel inwoners en voor duizenden gasten van buiten de gemeente het
hoogtepunt van de zomer. Zie ook de fotopagina op pagina 07.

Gevolgen heropening militaire vliegbasis

‘Stop vliegbasis de Peel’
“Ik ben niet zo’n actievoerder en ik begrijp dat Defensie moet kunnen oefenen, maar hier maak ik me toch
echt zorgen over”, zegt Maria Stekelenburg. Ze runt een bed and breakfast aan Deskesven in Merselo. Met de
website ‘Stop vliegbasis de Peel’ wil ze informatie verschaffen over de gevolgen van de heropening van de
militaire vliegbasis in Vredepeel.
De zienswijze die ze naar het
ministerie van Defensie heeft
gestuurd, staat ook op de website.
Iedereen die wil kan de brief printen of downloaden en indienen als
zienswijze (bezwaarschrift). “Het
is als voorbeeld en hulp bedoeld.
Het beste is natuurlijk dat iedereen zijn eigen brief opstelt. Maar ik
kan me voorstellen dat mensen niet
weten hoe ze dat moeten doen.”
Maria Stekelenburg wijst erop dat
de bezwaartermijn van de ‘Notitie
Reikwijdte en Detailniveau’ op

21 augustus afloopt. Wie voor of op
deze datum geen zienswijze indient,
staat in het verdere verloop juridisch
buitenspel. “Ik vind het wel een verdachte timing. Dat de bezwaarperiode net in de vakantieperiode valt”,
zegt ze.

Gevolgen milieu
Ze kwam in actie nadat Defensie
eind juni bekendmaakte de slapende
vliegbasis na 2021 weer in gebruik te
nemen. ‘Honderd vluchten per week
gedurende achttien weken per jaar,

en misschien wel meer’, waarschuwt
de website. “Dit is echt veel te veel
en te heftig. We hebben een bed and
breakfast aan huis. Mensen komen
hier voor de rust. We zitten hier in een
dunbevolkt gebied aan de rand van de
geluidscontouren. Het gaat niet alleen
om de geluidsoverlast maar ook om
de gevolgen voor het milieu.”
De website bevat allerlei informatie en publicaties. “Ik denk dat veel
mensen niet weten wat er staat te
gebeuren met het vliegveld en wat
ze ertegen kunnen doen. De website

gebruik ik als informatievoorziening
en als hulpmiddel. Ik weet niet wat
het oplevert, maar nietsdoen is geen
optie”, zegt ze. Zo is er informatie
te vinden over de straaljagers op de
vliegbasis in de gemeente Ørland in
Midden-Noorwegen. De nieuwe F-35’s
bleken veel meer herrie te maken dan
de oude F-16’s. Dat hadden de bewoners niet verwacht. Na twee jaar felle
strijd besloot Defensie de huizen, binnen een straal van een paar kilometer van de vliegbasis, op te kopen en
te slopen. Bewoners van 130 van de
176 huizen maakten gebruik van de
opkoopregeling.

Nachtvluchten
De zienswijze wijst op enkele

tegenstrijdigheden en tekortkomingen
in het rapport ‘Notitie Reikwijdte en
Detailniveau’. Tijdens de informatieavond in Hotel Asteria op 26 juni werd
toegezegd dat ’s nachts niet gevlogen
zou worden. Het rapport maakt melding van militair luchtverkeer tijdens
de nachtelijke uren van maandag
00.00 uur tot vrijdag 07.00 uur voor
nationale en internationale oefeningen. De gevolgen van de uitspraak van
Raad van State over het Programma
Aanpak Stikstof (PAS) zijn nog niet
meegenomen. De zienswijze wijst op
de tegenstelling tussen de reactivering van het vliegveld en de landelijke
reductie van de CO2-uitstoot.
Lees verder op pagina 06
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Cafe Integracja: een ontmoetingsplek voor Polen en Nederlanders

‘Ik noem het een rondreizend circus’
Rob van Lieshout van Rabobank Horst-Venray heeft samen met Leo
Philipsen en Ania Brzeczak-Janssen, bewoners van Ysselsteyn, Café
Integracja opgezet. Zij organiseren, samen met enkele betrokkenen,
avonden waarbij Polen en Nederlanders elkaar ontmoeten en leren kennen. Het doel is om de Polen te helpen met integreren.
Het idee van een integratiecafé
ontstond doordat Leo Philipsen geïnspireerd raakte door het verhaal van
de Poolse Ania Brzeczak-Janssen.
Zij woont inmiddels al twaalf jaar in
Nederland en voelt zich thuis in het
land. “In ons eerste gesprek kwam
Ania enorm fanatiek, gedreven en
enthousiast over. Ania wilde op dorpsniveau een spellenmiddag organiseren
voor Poolse gezinnen om ze in con-
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tact te brengen met de samenleving.
Dat kleine idee is de basis geworden
van Café Integracja”, vertelt Leo.
Als onderdeel van de maatschappelijke agenda van Rabobank HorstVenray staat het thema ‘Samen voor
de gezondste regio 2025’ centraal.
Middels zestien projecten wil zij haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. “De bank stelde een
maatschappelijke agenda op met vier
thema’s, waarvan één van die thema’s
agrifood is. Omdat er in de agrifood
veel Poolse arbeiders aan het werk
zijn, ontstond samen met Leo en Ania
het idee om de Polen te helpen met
integreren in Nederland. Wij willen
dat mensen in de regio een fijn leven
hebben en zich hier thuis voelen”, vertelt Rob van Lieshout, kwartiermaker
van het project. “We willen dat er een
fysieke plek bestaat waarbij Poolse
mensen toenadering tot Nederlanders
kunnen zoeken. In eerste instantie
kreeg het project de naam Cultuurcafé.
Maar dat vond ik de lading niet dekken. We willen op een laagdrempelige manier mensen met elkaar laten
ontmoeten. Het project is gericht op
Polen die hier een toekomst willen
opbouwen. De letterlijke vertaling van
integratie is in het Pools integracja.
Vandaar de naam Café Intergracja”,
legt Rob uit. Er is bewust gekozen om
alleen Nederlanders met Polen met
elkaar te laten ontmoeten. Volgens
Ania Brzeczak-Janssen matchen die
culturen goed. “Er zijn natuurlijk meer
arbeidsmigranten uit verschillende
landen, maar tussen sommige nationaliteiten botst het, waardoor er spanningen ontstaan”, legt ze uit. “Je moet
ook ergens beginnen. Het zou mooi
zijn als er in de toekomst meerdere
nationaliteiten betrokken raken.
Maar voor nu laten we het bij Poolse
en Nederlandse mensen”, aldus Rob.
Tijdens de opstartfase ging een
aantal Poolse werknemers, mensen
uit de Poolse uitzendbranche en leden
van de Ysselsteynse dorpsraad met
elkaar om de tafel. “Puur om te praten

Initiatiefnemers Ania Brzeczak-Janssen en Rob van Lieshout.
over de problemen die Poolse mensen ondervinden hier in Nederland.
Er kwamen toen meerdere ideeën tot
stand om wat aan die brede problematiek te doen”, vertelt Rob. “Polen
komen niet uit zichzelf, dat is het
verschil met Nederlanders. De mentaliteit van Polen is anders, wij zijn
terughoudender. Het is een grote stap
om naar buiten te komen. De taalbarrière is daar een oorzaak van. Maar
ze gebruiken vaak ook smoesjes”,
vertelt Ania. Toch is het integratiecafé niet alleen bedoeld om Polen te
helpen met integreren, maar ook om
bij de Nederlanders het beeld van
Polen te veranderen. “Polen worden
vaak gezien als overlastveroorzakers,
maar dat is niet zo. Ik erger me mateloos aan Nederlanders die zo denken.
We hebben Polen hard nodig in onze
maatschappij en daarom is het belangrijk dat Nederlanders Poolse mensen
accepteren. Integreren doe je samen”,
legt Leo uit.
De eerste bijeenkomst van
Café Integracja vond plaats in Café
Roelanzia in Ysselsteyn op dinsdag
25 juni. Ongeveer twintig mensen
bezochten de eerste bijeenkomst,
waarbij er door Rob en een Poolse
betrokkene een presentatie werd
gehouden. Daarna kwam de ‘kletspot’

met vragen op tafel. “Daar werd zeer
enthousiast op gereageerd zowel door
de Nederlanders als de Polen. In de
‘kletspot’ zaten luchtige vragen of
tegenstellingen om de mensen met
elkaar in gesprek te laten komen.
En dat is zeker gelukt”, vertelt Rob.
“Inhoudelijk zat de bijeenkomst goed
in elkaar. Het is jammer dat er weinig mensen aanwezig waren, de drive
is er maar er moeten meer mensen
in beweging komen”, vult Leo aan.
Voor deze avond nodigde Ania gericht
Poolse mensen uit. Ook zochten de
initiatiefnemers contact met de Poolse
uitzendbranche om Poolse mensen te
benaderen. “Je moet een lange adem
hebben om Poolse mensen te overtuigen. Je moet ze persoonlijk benaderen, want anders komen ze niet”,
vertelt Rob.
Waarom gekozen is voor
Ysselsteyn? “Omdat Leo en Ania in
Ysselsteyn wonen en omdat er in dat
dorp veel Poolse arbeidsmigranten
werken. Maar het is niet de bedoeling dat Cafe Intergracja elke keer in
hetzelfde dorp wordt georganiseerd.
Ik noem het een rondreizend circus.
Het is de bedoeling om in september
of oktober bij camping de Walnoot
in Oirlo een tweede bijeenkomst
met een ander thema te organise-

ren”, aldus Rob. Hoe de toekomst van
Cafe Intergracja er uitkomt te zien is
nog een vraagteken. Voor nu helpt
Rabobank om het project te faciliteren en een financiële impuls te geven
om op te starten. “Denk hierbij aan
het regelen van een locatie en het
betalen van de consumpties, de bittergarnituur en de Poolse versnaperingen in het café. Maar dat gaat niet
om een groot geld bedrag. Voor nu
bemoei ik me nog met het project,
maar uiteindelijk is het de bedoeling dat het project zelf gaat lopen
en dat het bedrijfsleven, overheid en
andere belanghebbende partijen dit
project gaan dragen. Dit project gaat
sponsoren. Voor nu zijn de betrokkenen erg enthousiast, maar het risico
bestaat dat het enthousiasme wegebt
en dat iedereen weer overgaat tot de
waan van de dag. We moeten daarom
iedereen blijven aansporen”, vertelt
Rob. Leo: “Ik hoop dat we in de toekomst een kleine honderd mensen
bij elkaar hebben gebracht waar ook
een soort adviesgroep uitvloeit. Die
adviesgroep kan gekoppeld worden
met de gemeente, zodat de adviesgroep ook als aanspreekpunt ondersteuning kan bieden aan Poolse
mensen die net in Venray zijn komen
wonen.”

Bezwaar TC Rodhe afgewezen
De rechtbank heeft een beroepschrift van Tennisclub Rodhe uit Venray niet-ontvankelijk verklaard. De tennisclub stapte naar de rechter vanwege de afwijzing van de subsidieaanvraag voor renovatie van de tennisbanen. Rob Olthoff, lid van het bestuur Stichting Beheer Tennispark
TC Rodhe, stelt de aangetekende brief van de rechtbank niet te hebben ontvangen en kan inhoudelijk niet reageren op de zaak.
TC Rodhe, dat gemiddeld zo’n 430
leden telt, heeft eerder bij gemeente
Venray een subsidieverzoek ingediend voor de renovatie van de zes
tennisbanen dat door het gemeentebestuur werd afgewezen. Daarop
ging de vereniging in bezwaar,
waarop het opnieuw werd afgekeurd. TC Rodhe stapte vervolgens
naar de rechter. Die heeft op woensdag 17 juli zonder zitting uitspraak
gedaan en verklaarde het beroep
niet-ontvankelijk. “Wij hebben vooralsnog geen brief ontvangen van de

rechtbank, die is waarschijnlijk ergens
verloren gegaan. Maar mocht het echt
zo zijn, dan is dat natuurlijk wel heel
erg zuur.” Olthof zegt alleen te kunnen
speculeren waarom het beroepschrift
niet inhoudelijk behandeld wordt.
“Maar we moeten eerst afwachten
totdat we alle spullen hebben. Daarna
gaan we ons beraden over de stappen die we gaan zetten. Wellicht dat
de gemeente, nu het het bezwaarschrift is afgewezen, wel met ons in
gesprek wil”, aldus Olthof. Gemeente
Venray wilde tot voor kort niet met TC

Rodhe inhoudelijk in gesprek, omdat
de zaak onder de rechter was. Dat was
tegen het zere been van de vereniging en enkele raadsleden waaronder
Harrie van Oosterhout (VVD). “Het blijft
vreemd dat de gemeente TC Rodhe
anders behandeld dan de andere verenigingen die een subsidieaanvraag
hebben gedaan. Het staat een vereniging vrij om haar recht te halen bij de
rechter. Het lijkt erop dat de gemeente
TC Rodhe straft door niet met haar in
gesprek te gaan.
TC Rodhe stelt dat het volgens

het accommodatiebeleid 2011-2015
recht heeft op de subsidie, waarmee
zo’n 80.000 euro gemoeid zou zijn.
Wethouder Thielen liet eerder weten
dat er nieuw beleid wordt opgesteld.
Aan de hand van het nieuwe beleid,
dat aan het einde van het jaar klaar
zou zijn, wordt een beslissing genomen. TC Rodhe is van mening dat op
basis van het huidige accommodatiebeleid gehandeld moet worden.
De vereniging heeft zes weken de
tijd om in beroep te gaan tegen de
beslissing van de rechtbank.
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Gemeente onderzoekt mogelijkheid voor verbod

In september meer duidelijkheid over
voortbestaan lachgaswinkel
Ze werden overladen met overwegend negatieve reacties. Mathieu en Sandra Hölzken, de initiatiefnemers van lachgaswinkel Valse Lucht, openden vrijdag 2 augustus de veelbesproken
winkel. Vrijwel alle grote media in Nederland besteedden er aandacht aan. “Het is een achtbaan geweest”, vertelt Sandra. In september wordt door het college van B&W een wijziging van de
Algemene Plaatselijke Verordening gepresenteerd aan de gemeenteraad, zo laat een woordvoerder van gemeente Venray weten. Dit kan als gevolg hebben dat de winkel moet sluiten.

Afgelegen gebied

Valse Lucht stopt
met bezorgdienst
Mathieu en Sandra Hölzken, eigenaren van Valse Lucht, kondigden
bij de opening van de winkel aan ook te gaan starten met een bezorgdienst waarbij lachgas, frisdrank en licht alcoholische dranken bezorgd
zouden worden. Na één bestelling, die uiteindelijk niet werd geleverd,
hebben ze zelf besloten de bezorgdienst op te heffen.
Het idee was om lachgas te
bezorgen bij klanten zodat het in
privésfeer gebruikt kon worden.
“Bij de eerste bestelling, werden we
naar een afgelegen gebied gestuurd.
We vertrouwden het niet en zijn
omgedraaid. Nadat we terugkeerden
hebben we besloten om meteen te

ter besluitvorming in de gemeenteraad”, aldus een woordvoerder van
de gemeente. “Dat zou al een goede
zaak zijn, dan is in ieder geval onderzocht wat mogelijk is”, zegt Van
Oosterhout.

Snel einde?

Social media
De reacties op social media lieten
vaak niets aan duidelijkheid te wensen over. Reacties als ‘het is te gek
voor woorden’ tot ‘mafkezen’ waren
geen uitzondering. Sandra stelt de
reacties te begrijpen. “De excessen
van lachgasgebruik worden breed
uitgemeten. Als je je niet verdiept in
de materie, dan kan ik me de angst
voorstellen. Er is namelijk een groot
verschil tussen recreatief een ballonnetje nemen en problematisch
gebruik, net als bij alcoholgebruik”,
stelt Sandra.
De ondernemers schenken geen
alcohol in de winkel. Volgens onderzoekers kan de combinatie tussen
alcohol en het gebruik van lachgas
gevaarlijk zijn. Eén van de kritiekpunten is dat er aan de deur geen blaastesten worden afgenomen. Daardoor
kunnen klanten die alcohol genuttigd hebben het mogelijk toch in
combinatie met lachgas gebruiken.
“In een coffeeshop doen ze dat ook
niet. Wij vragen om legitimatie, gaan

het gesprek aan en scannen op het
gedrag. We hebben ook al mensen
weggestuurd die gedronken hadden
of met een biertje probeerde binnen te komen. Als we het niet vertrouwen, gaat het niet door. Het is
ook een stuk eigen verantwoordelijkheid”, vertelt Sandra. Harrie van
Oosterhout, fractievoorzitter van
oppositiepartij VVD, stelt het een
slechte zaak te vinden dat Venray
een lachgaswinkel heeft. “Het lijkt er
een beetje op dat het Venray overkomen is, terwijl in andere gemeenten
al verregaande maatregelen genomen zijn. Ik vind dat het college snel
moet onderzoeken op welke wijze dit
tegengehouden kan worden. Dat kan
onder meer door hun oren goed ten
luister te leggen bij andere gemeenten.” Of het iets uitmaakt dat de
ondernemers stellen goed toe te zien
op het gebruik? “Nou, dan lijkt het er
bijna op dat het welzijnswerk is. Zo is
het natuurlijk niet”, stelt hij.
Burgemeester Hans Gilissen liet
vorige week via een woordvoerder
weten de opening van de lachgaswinkel vanuit het oogpunt van de
volksgezondheid en openbare orde
een zeer onwenselijke situatie te
vinden. De gemeente onderzoekt
de mogelijkheden om de winkel te
verbieden. “We kunnen daar op dit
moment geen mededelingen over
doen, omdat het onderzoek over de
juridische haalbaarheid nog loopt.
Naar verwachting wordt in september een wijziging van de Algemene

Plaatselijke Verordening aangeboden

winkel”, aldus een woordvoerder van
de politie. Op het kermisterrein is wel
lachgas in beslag genomen, maar het
is onduidelijk waar deze verkregen is.
De eigenaren van de lachgaswinkel
zijn zich er van bewust dat de winkel
wellicht geen lang leven is beschoren. “We wachten af. Als gemeente
Venray maatregelen neemt, dan is
het klaar. We staan nog altijd in goed
contact met de gemeente, ook al
weten we dat het zo afgelopen kan
zijn”, aldus Sandra.

MOTORCROSS HEIDE - VENRAY
De geschiedenis van MCV “Janslust”

1961-1983

De opening was vrijdag om 15.00
uur. “Iets na 18.00 uur vertrokken
de laatste journalisten”, zegt Sandra.
“We hebben leuke dagen gehad. Veel
belangstellenden, onder meer uit
Zwolle, Nijkerk en België, zijn naar de
winkel gekomen. Opvallend daarbij
was dat er veel ouderen een kijkje
kwamen nemen. In de winkel hebben we eigenlijk alleen maar leuke
reacties gekregen”, stelt Sandra.

Zowel de gemeente als de politie stelt dat er in het kermisweekend
geen overlast is geweest nabij de
winkel. “Er zijn geen noemenswaardige incidenten gebeurt rondom de

stoppen met de bezorgdienst”,
vertelt Sandra. Inmiddels zijn
de reclame-uitingen dan ook niet
meer te zien op de ramen. “We willen dat het veilig gebruikt wordt.
Wanneer we het bezorgen hebben
we daar geen controle over”, aldus
Sandra.

Ontstaan en organisatie van de motorcross evenementen, wedstrijdverslagen met
uitslagen, vele anekdotes, heel veel foto’s en een
bescheiden inkijk in de carrière van de
regionale, nationale en internationale
coureurs.
Bestel het boek nu in de voorverkoop voor
maar €28,00. Dit kan nog tot 15 september
2019.
Presentatie van het boek vindt plaats op 15
september 2019 en is dan ook die dag na 12.00 uur
af te halen.
Dit gebeurt tijdens een classic motorcross
evenement, op locatie van het voormalige circuit
Janslust aan de Deurneseweg 58 te Heide-Venray.

U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Waar een
klein dorp groot
in kan zijn.

In verband met een beperkte oplage, is het
wenselijk om een boek te reserveren! Dit doet
u door het geld over te maken aan
NL75 RABO 0133308715, t.a.v. T. Jakobs
Omschrijving: Boek Motorcross Heide-Venray
en uw naam en adres.
Verzenden binnen NL kost €4,35
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Sint Annapark
4

Woningbouw

De Zusters van Liefde uit Gent kochten in 1907 voor 25.000 gulden bijna 50 hectare grond in het buurtschap Brabander. Zij bouwden Sint Anna, een van de mooiste psychiatrische
inrichtingen van Nederland. In 1976 viel het besluit Sint Anna rond de eeuwwisseling af te stoten en een nieuwe psychiatrisch centrum te bouwen op het terrein van Sint Servatius.
Het woord is nu aan de politiek over de toekomst. De gemeenteraad brengt op 20 augustus een werkbezoek aan Sint Annapark, de commissie Wonen behandelt op 27 augustus het
nieuwe bestemmingsplan en de raad neemt op 17 september een besluit.
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 Jozef

Sancta Maria

Muziekkiosk

Sint Jozef werd bij de bevrijding van Venray in oktober
1944 zwaar beschadigd. Het paviljoen is herbouwd in 1958.
In de kenmerkende architectuur van de naoorlogse gebouwen
op Sint Anna: een sobere, evenwichtige en wat strenge stijl.

Sancta Maria, dat zes wooneenheden telt voor ieder zestien
patiënten, was bij de bouw in 1956 uniek in Nederland.

De muziekkiosk aan de noordzijde van de speelweide is
gebouwd in 1931 en is een rijksmonument. Het is met de
kenmerkende ornamenten en versieringen een treffend
voorbeeld van muziektenten uit de vooroorlogse periode.

In Sint Jozef was plaats voor 65 inwonende patiënten en het
was ook het verzorgingscentrum van de gezinsverpleging.
Venrayse gezinnen namen, tegen een kleine vergoeding,
patiënten in huis die gewoon deelnamen aan het gezinsleven.
Eenmaal per week moesten de patiënten zich melden bij het
Gezins Opvang Centrum (GOC) voor controle, een wasbeurt en
schone kleding. Het GOC was bij Sint Jozef gehuisvest in een
houten gebouw, dat is gesloopt. Sint Jozef heeft geen monumentale status en wordt beschouwd als een karakteristiek pand
dat op het beschermlijstje staat van gemeente Venray. In de
plannen van Renschdael Groep is Sint Jozef in beeld als appartementencomplex, dat deel uitmaakt van een woonzorgcomplex.

Het waren de eerste huisjes waar patiënten kleinschalig
konden wonen. Tot die tijd vond alleen verpleging plaats in
grote groepen, in een gesloten en onpersoonlijke setting met
grote slaapzalen. Het idee van kleinschaligheid was afkomstig
van geneesheer-directeur Veraart van Sint Anna. Na het vertrek
van de patiënten was het gebouw in gebruik als kinderdagverblijf. Sancta Maria heeft geen monumentale status en staat als
karakteristiek pand op het beschermlijstje van gemeente
Venray. Het gebouw is bij Renschdael Groep in beeld als woonlocatie. “Er kunnen zes grote woonhuizen in gerealiseerd
worden van elk 240 vierkante meter plus nog een grote zolder”,
zegt projectmanager Marianne Dankers. Een andere optie is dat
Sancta Maria wordt betrokken bij de plannen die een landelijke
zorgpartij heeft voor Sint Theresia.

Carrousel

Boerderij

Ketelhuis

De carrousel is ook een rijksmonument en werd gelijktijdig met de muziekkiosk geopend in september 1931 aan
de rand van de speelweide. Het was oorspronkelijk een
elektromotorisch aangedreven draaimolen met een orgel.

De boerderij is een rijksmonument en is nog een oorspronkelijk gebouw uit 1908. De boerderij was een onmisbare bestaansbron voor het vrouwengesticht dat geheel
zelfvoorzienend was.
Er waren uitgestrekte landerijen, een grote tuinderij en een
veestapel met meer dan dertig koeien, honderd varkens, een
aantal paarden, pluimvee en ander kleinvee. Patiënten hielpen
mee op de boerderij, zoals bij het binnenhalen van de oogst.
De agrarische activiteiten werden in 1973 gestaakt en de boerderij werd daarna gebruikt voor activeringstherapieën en als
magazijn. Vlak bij de speelweide zou in de boerderij kleinschalige horeca kunnen komen, een atelier of vakantieverblijf.
“Het liefst vullen we de boerderij in met een of twee woningen.
Of er moet iemand met een goed plan komen”, zegt projectmanager Marianne Dankers van Renschdael Groep. “Het pand ligt
dicht bij de nieuwe bouwkavels. Daarom kiezen we voor een
rustige invulling met weinig verkeer.”

Het ketelhuis, gebouwd in 1952, voorzag het hele park
van elektriciteit, warmte en water. Eerst werd het ketelhuis
gestookt op kolen, later op olie en aardgas.

De kermisattractie was bedoeld als ontspanning voor de
patiënten. Zij zouden in de draaimolen tot rust komen. In de
oorlogsjaren is de carrousel vernield en hij is later opgekocht
door een kermisexploitant. Een van de houten paarden is
bewaard gebleven. Die heeft een plek gekregen in het psychiatrisch museum op Servaashof. “De carrouselombouw heeft veel
te lijden gehad van vandalisme”, zegt projectmanager Marianne
Dankers van Renschdael Groep. “Het is een rijksmonument dus
we hebben een restauratieplicht. Maar als het onveilig is, dan
kan de weegschaal ook naar de andere kant uitslaan. De houten
beplating die deels is verdwenen, behoort niet tot het origineel.
Die kan er vanaf.”

De kolommen van de achthoekige kiosk worden aan de
bovenzijde met elkaar verbonden door sierspantjes met geometrische motieven. Het tentdak wordt bekroond met een piron,
een ornament als uiteinde van het dakpunt. De kiosk speelde
een belangrijke rol in de ontspanningsactiviteiten op Sint
Anna. De plaatselijke harmonie en andere muziekgezelschappen gaven er muziekuitvoeringen. Tijdens de jaarlijkse Annakermis stond hier traditioneel het rad van avontuur. Renschdael
Groep wil de vervallen muziekkiosk opknappen zodat er straks
weer muzikale optredens gehouden kunnen worden. Er komen
dagrecreatieve voorzieningen bij zoals bankjes, speeltuin en
zomerhoreca.

Nadat ieder gebouw een eigen cv- installatie kreeg, werd
het ketelhuis in 1988 buiten gebruik gesteld. De bedrijfsgebouwen langs de Dr. Kortmannweg bestaan behalve het ketelhuis
uit een wasserij, naaikamer, linnenkamer, meubelmakerij en
smederij. Ze blijven voorlopig, vijf of zes jaar, staan. Renschdael
Groep heeft het plan laten varen om hier te starten met
woningbouw. Er is ruimte voor ruim twintig patiowoningen.
De uitgifte van tachtig bouwkavels in de noordwesthoek krijgt
nu voorrang. Projectmanager Marianne Dankers: “We willen
de bedrijfsgebouwen in de tussentijd verhuren aan bedrijfjes.
Want een dode hoek op het park is niet fraai. We zorgen dat de
gebouwen te gebruiken zijn, dat het dak dicht is en de verwarming het doet.”
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Geweldloze kermis

‘Een van de beste edities’
De kermis zit er weer op. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de kermis geteisterd werd door extreme hitte, hebben de kermisexploitanten en horeca een goede kermis gedraaid. De
politie sprak van een geweldloze kermis. Opvallend was wel dat er meer dan tien aangiftes zijn gedaan van zakkenrollerij. Dat werd duidelijk tijdens de evaluatie van de kermis op woensdagochtend 8 augustus. Al met al waren de reacties positief. “Ik heb een van mijn beste edities gedraaid”, zei exploitant Hans van Tol.
Kermiswethouder Loonen liet
weten te hebben genoten van de
kermis. “Ondanks een enigszins verregende start, hebben we een mooie
kermis gehad. Het weer is het enige
waar we geen invloed op hebben,
maar gelukkig waren de weergoden
ons goed gezind. Deken Ed Smeets
heeft ons daarmee goed geholpen”,
lachte hij. Burgemeester Gilissen liet
vanuit veiligheidsoogpunt tevreden te
zijn. Hij bedankte ook de exploitanten die goed meewerkten toen enkele
attracties vanwege onweer gesloten
moesten worden.
Atze Lubach, voorzitter van kermisbond BOVAK, sprak over een positieve editie die vertrouwd aanvoelde.
Toch stelde hij dat de samenhang
tussen horeca en exploitanten blijft

schuren, zei hij. “Op de Grote Markt
hebben horecagelegenheden terrasstoelen zo neergezet dat niemand er
door kon. Dat noem ik agressief ondernemen”, aldus Lubach.
De kroegentocht op maandag
baarde enkele exploitanten ook zorgen. Sommigen van hen stellen dat
het te groot wordt en ervaren overlast. “Dat blijft schuren”, zei Lubach.
Jan Boots van de kermisvakbond vond
dat de groei van de kroegentocht in de
hand moet worden gehouden. “Kermis
en horeca moeten elkaar verdragen.
Maar zonder kermis is er ook geen
horeca.” Hans van Tol, die namens
de kermisexploitanten sprak, zei dat
de kroegentocht Venray juist onderscheid van andere kermissen. Daar
was Gijs Schapendonck, die namens

de Venrayse horeca het woord deed,
het mee eens. “Zes jaar geleden zijn
we begonnen met de kroegentocht,
omdat de maandag een belabberde
dag was. De eerste editie bracht 700
mensen op de been, inmiddels zijn
het er 3.000. Ik zie de kroegentocht als
een grote kans”, zei hij. Burgemeester
Gilissen vulde aan dat er op het gebied
van veiligheid geen noemenswaardige
problemen zijn geweest.
Een woordvoerder van de politie zei dat er weinig zware incidenten waren geweest. Er zijn wel meer
centrum- en gebiedsverboden uitgedeeld. Het opvallendste feit was de
zakkenrollerij. Meer dan tien mensen
hebben inmiddels aangifte gedaan.
“Middels social media en in samenwerking met onder meer de horeca

Kermis kroegentocht trok
3.100 deelnemers
De kermis kroegentocht in Venray op maandag 5 augustus trok dit jaar 620 meer deelnemers dan vorig jaar.
Het totaal aantal deelnemers kwam dit jaar op 3.100. Volgens de organisatie waren de kaarten binnen een uur
en vijf minuten uitverkocht.

De organisatie liet weten het
groeiende aantal deelnemers niet te
hadden verwacht. Vorig jaar trok de
kroegentocht 2.480 deelnemers,
vergeleken met 2017 waren dit er al
driehonderd meer. De organisatie zegt
volgend jaar extra shirts en kaarten in
te kopen. “Het succes van de vorige

jaren heeft er wellicht voor gezorgd
dat er dit jaar meer mensen meeliepen. We hebben dit jaar ook buiten
Venray en veel online op de sociale
kanalen gepromoot. En de jeugd heeft
de kroegentocht inmiddels ook ontdekt”, aldus de organisatie. De kroegentocht begon om 13.00 uur en

eindigde om 20.00 uur. Volgens de
organisatie was het een super dag.
“Heel veel uitgelaten, vrolijke mensen
hebben er een super feestje van
gemaakt. Reacties van de deelnemers
waren erg positief. Geluidsoverlast is
er niet geweest. Het was een hele
gezellige boel.” (Foto: Imtiaz Photography)

Achttien gebiedsverboden
tijdens kermis
De politie reikte tijdens de kermis in Venray in totaal achttien gebiedsverboden uit. Dit gaat om alle strafbare
feiten zoals verstoringen van openbare orde en kleine mishandelingen.
Op Facebook waarschuwden de
politie voor zakenrollers op de kermis.
Met name voor terrassen van horecagelegenheden in de Hoenderstraat en
de Grote Markt werden zakkenrollers
gezien. De politie kreeg, behalve
tijdens de nacht van maandag op
dinsdag, elke nacht meldingen van zakkenrollerij. “Op dit moment is het niet

inzichtelijk hoeveel het er precies zijn,
omdat mensen ook online aangifte
doen en die formulieren komen
vaak later bij ons binnen. We kregen in
ieder geval ruim 10 tot 15 aangiften in
de afgelopen dagen binnen”, aldus een
woordvoerder van de politie. Bij
meldingen van verdachte situaties zijn
er mensen gecontroleerd die vervol-

gens een gebiedsontzegging hebben
gekregen. In totaal gaat het om achttien uitgereikte gebiedsverboden
tijdens de kermis. “Dit was overigens
niet alleen voor zakkenrollerij. Het gaat
om alle strafbare feiten, zoals verstoringen openbare orde en kleine mishandelingen.” De politie heeft niemand
aangehouden voor zakkenrollerij.

ongeval is ontstaan door een ongelukkige samenloop van omstandigheden,
waar niemand schuld aan heeft”, aldus
de gemeente. Ondanks dat incident
was het gros van de reacties positief.
“Ik heb een van mijn beste edities
gedraaid”, zei exploitant Van Tol.

hebben we dit aangepakt”, aldus de
politie. Het Rode Kruis zei dat er in
totaal 111 zorgcontacten zijn geweest.
Een 19-jarige jongen is tijdens de prikkelarme kermis gewond geraakt. Hij
raakte bekneld tussen een attractie
en liep daarbij een dubbele beenbreuk op. “Na onderzoek bleek dat het

LLTB niet gerust
op heropening
vliegveld De Peel
De LLTB wil vooraf afspraken maken met het ministerie van
Defensie over de heropening van militair vliegveld De Peel in
Vredepeel. De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond heeft een zienswijze
ingediend. “Het vliegveld ligt er al vele jaren. Als Defensie het wil
heropenen, dan houden we dat niet tegen”, zegt vicevoorzitter Peter
van Dijck van LLTB-regio Noord-Limburg.
“Maar we willen wel van tevoren
duidelijkheid hebben over de gevolgen. Dat agrariërs bij een klachtenloket terecht kunnen en dat Defensie
ook de consequenties aanvaardt van
de schade die het vliegveld kan
aanrichten.” Peter van Dijck, varkenshouder uit Ysselsteyn, haalt aan
dat zowel kippen, varkens als koeien
onrustig kunnen worden of in paniek
raken door het vlieglawaai. “Ook
hier willen we afspraken over
maken. Het gebeurt nu al dat helikopters tijdens oefeningen langer op
een bepaalde plek blijven hangen.
Het veroorzaakt warme lucht en
turbulentie. Als dat net boven een
koeienstal gebeurt, dan worden de
dieren heel onrustig. Defensie kan
hier rekening mee houden.”
Landbouwers die gewassen
telen in de nabijheid van het vliegveld kunnen schade ondervinden
door de neerslag van kerosine en
verbrandingsresten. Die klacht werd
ook geuit tijdens de informatieavond
op 26 juni in Hotel Asteria in Venray.
“Het kan een enorme strop betekenen voor de telers”, zegt Peter
van Dijck. “Het is vaak een lastige
weg om de schade juridisch aan te
tonen. Voorkomen moet worden
dat Defensie zich verschuilt en dat
de getroffen telers van het kastje
naar de muur worden gestuurd. Er
moet een aanspreekpunt zijn en van

tevoren willen we met Defensie een
goede regeling opstellen.” De LLTB is
bezorgd over de toename van stikstof en fijnstof door het vliegverkeer.
Dit kan ten koste gaan van de agrarische sector. De LLTB wijst erop dat
de landbouw al veel heeft ondernomen om de stikstofuitstoot terug te
dringen. “Wij zijn van mening dat de
ruimte waarvoor de landbouw zorgt,
niet zomaar gebruikt mag worden
door de luchthaven die een flinke
bron van uitstoot kan zijn”, meldt
Peter van Dijck. Er moet niet alleen
gekeken worden naar het vliegverkeer, maar ook naar andere bronnen
op en rond het militaire terrein zoals
transport en werkverkeer. Bij toename van stikstof moet Defensie
aangeven op welke wijze dit wordt
gecompenseerd, schrijft de LLTB in
de zienswijze.
Dat geldt ook voor de concentraties fijnstof. De LLTB wil de
gevolgen weten als de vliegbasis
opnieuw in gebruik wordt genomen.
Maatregelen die veehouders hebben
genomen om fijnstof terug te dringen, mogen te niet worden gedaan
door andere bronnen, vindt de landbouworganisatie. De LLTB wil ook
weten hoe de klimaateffecten van
de ingebruikname van de vliegbasis, zoals de uitstoot van CO2, passen
binnen de doelen van het klimaatakkoord.
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Venray 75 jaar bevrijd
2

‘Liedjes waren een stem in de oorlogstijd’

De 90-jarige Harrie Bloemen, woonachtig in Venray, begon in 2013
samen met zijn broer en zus de zoektocht naar de teksten van oorlogsliedjes die door Harrie, zijn familie en kameraden werden gezongen
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zes jaar later staan meer dan tien
liedjes met noten op papier en wil Harrie ze onder de aandacht brengen met de 75-jarige bevrijding in oktober in het vizier.

Harrie (tweede van rechts)
met zijn broers
Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd er veel gezongen en gedanst op geheime
locaties. Volgens Harrie Bloemen
zongen ze smartlappen met een
makkelijke melodie om een
opdracht of wens over te brengen.
“De liedjes waren een stem en
een wapen voor ons in de oorlogstijd. De teksten gaan over het
verlangen naar vrijheid en vrede,
onderduikers helpen, evacueren
en de bevrijding. Sommige nummers zijn walsen waar in die tijd
ook op gedanst werd. Daar kwam
ook wel eens een accordeon bij
kijken.” Ook al was het zingen van
deze liederen voor Harrie en zijn
vrienden een manier om even te
ontsnappen aan het leed van de
oorlog, toch bracht het een risico
met zich mee. “Ondanks het
verbod op samenzwering, kwamen we met vrienden bij elkaar in
schuren of stallen om deze liederen te zingen. We kregen wel eens
een waarschuwing van de politie.
Gelukkig was er in Overloon

weinig verraad, omdat het een hecht
dorp was.”
Harrie groeide op in Overloon
in een boerengezin van twaalf kinderen. Als 12-jarige jongen maakte
Harrie de oorlog mee in zijn woonplaats Overloon. In 1944, aan het
eind van de oorlog, verhuisde hij naar
Maashees om als knecht te gaan werken op de boerderij van Piet Botden.
Bij het kerkkoor van Maashees leerde
Harrie noten lezen. Tot 2 oktober 1944
bleef hij in Maashees. “Ik kende geen
gevaar in die tijd en ik was nieuwsgierig. Op 4 augustus 1944 stond ik met
de handen op de rug te kijken hoe een
aanval door een Engelse jager afliep”,
vertelt Harrie. Omdat het in Maashees
te gevaarlijk werd, evacueerde hij
na enige tijd naar familie Poels in
Swolgen. “Daar zaten we uiteindelijk
met zestig mensen in een boerderij.”

Razzia’s
In oktober en november 1944
waren er steeds meer razzia’s in de
omgeving. De inmiddels 15-jarige
Harrie dook uit voorzorg onder op de

hooizolder van de boerderij. Daar vond
de Grüne Polizei hem samen met
drie andere jongens. Op 17 november werden de jongens met tramwagons naar Venlo gebracht. “Ik heb nog
gezegd dat ik pas vijftien was, maar
ik was groot genoeg. Ik hoefde alleen
maar in Venlo tankgrachten te graven
zeiden ze. Onderweg moesten steeds
meer mensen aansluiten. We hebben
veel gezongen om de moed erin te
houden, want het regende urenlang.
Ik was verdrietig en kwaad omdat ik
als tiener mee moest, maar ik had me
ook voorgenomen om niet verder mee
te gaan dan Venlo.”
Uiteindelijk onttrokken Harrie en
zijn vriend zich van de groep toen
ze in Venlo aankwamen. Ze zochten
onderdak bij de koster en de vrouw
van de dominee. De volgende dag
vervolgden ze hun tocht via Velden
richting Arcen. Dicht bij de Maas stond
een luchtafweergeschut dat vuurde op
de Engelse vliegtuigen. “Ik moest toch
even kijken, maar er werd geen enkel
vliegtuig geraakt.” Via Arcen gingen
de jongens door naar Wellerlooi waar
een Duitse officier ze enkele dagen
later de Maas overroeide. “Daar ben
ik hem tot de dag van vandaag nog
altijd dankbaar voor. Ik ben ook op
zoek gegaan naar zijn identiteit, maar
die heb ik nooit kunnen achterhalen. Door zijn daad heeft hij ertoe
bijgedragen dat ik mij snel met mijn
toenmalige vijand heb kunnen verzoenen.” Via Blitterswijck konden ze
hun weg vervolgen naar de boerderij
in Swolgen. Uiteindelijk werd Swolgen
op 25 november 1944 bevrijd. “Tijdens
de bevrijdingsfeesten werd het lied
van de bevrijding veel gezongen”,
vertelt Harrie. Na de bevrijding keerde
Harrie en zijn familie weer terug naar
Overloon om daar te beginnen met de
wederopbouw. Uiteindelijk verhuisde
hij in 1952 naar Venray om daar aan
de slag te gaan in het Psychiatrisch
Centrum St. Servatius.

Zonnelied, wil het Venrayse seniorenkoor de nummers in de toekomst ook
gaan zingen. Zij zoeken nog naar een
gelegenheid waarbij ze de oorlogsliedjes kunnen voordragen. Soliste
Welmoed Hofstra uit Venray zingt de
oorlogsnummers al bij speciale gelegenheden.
Toch hoopt Harrie dat de oorlogsliederen op meerdere plaatsen gezongen worden tijdens de viering van de

75-jarige bevrijding. Zijn doel is om
met de oorlogsliedjes aandacht te
schenken aan de oorlog. “De jeugd
moet weten hoe erg de oorlog
was. Ik wil graag dat de nummers op de Duitse begraafplaats in
Ysselsteyn worden gezongen, maar
ook tijdens de activiteiten in de
dorpen rondom 75 jaar bevrijding.
Geïnteresseerden kunnen mij altijd
bellen op 0478 58 69 67.”

wijze ook aandacht voor de economische gevolgen. Huizen en bedrijven in
de omgeving van het vliegveld zullen
in waarde verminderen. De vrees is
dat golfterreinen, campings, bed and

breakfasts en maneges hun inkomsten
zien dalen. Defensie spreekt nergens
over een wettelijke schaderegeling
en financiële compensatie, meldt de
zienswijze.

Zoektocht
Samen met zijn broer en zus
begon Harrie in 2013 de zoektocht
naar de juiste teksten van de liedjes
die ze in de oorlog zongen. Volgens
Harrie waren niet alle teksten terug
te vinden in archieven of boeken.
De meeste liedjes zaten voornamelijk in zijn hoofd. “Ik heb er een poos
over gedaan om alles te vinden en
op te schrijven. Koordirigtent Gerrit
Vogelsangs uit Venray heeft er vervolgens voor gezorgd dat er partituren bij
de teksten kwamen.” Doordat Harrie
contact zocht met Andre van Steen,
voorzitter van het gemengde koor Het

Vervolg voorpagina

‘Stop vliegbasis de Peel’
Gegevens over de uitstoot van
de gevechtsvliegtuigen F-35 ontbreken, omdat ze niet bekend zouden
zijn. Ook met de hogere geluidsdruk en trillingen die de F-35’s ver-

oorzaken, wordt in het rapport geen
rekening gehouden. De berekening van de geluidzone dateert uit
1978, zonder het medegebruik van
Herculestoestellen, helikopters en

drones. Het verzoek is de geluidzone
te herberekenen en de impact voor
omwonenden in kaart te brengen.
Naast een verslechtering van het
woon- en leefklimaat vraagt de ziens-
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Kermis in Venray
De attracties, kraampjes en kermisversieringen zijn weer opgeruimd, maar in HALLO Venray kan iedereen nog één keer nagenieten en terugkijken op de kermis van
2019. Durfde jij in de hoge Golmine Tower, De Super Mouse of de Turbo Polyp? Of deed jij het wat rustiger aan in de Theekopjes en de Rups met de kinderen of kleinkinderen? Voor veel inwoners en voor duizenden gasten van buiten de gemeente is de kermis in Venray het hoogtepunt van de zomer.
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zomer in Venray
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Nieuw avontuur

Rick gaat ‘op kot’ in Gent
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 Rick
Daniëls (17). Hij gaat na het behalen van zijn vwo diergeneeskunde studeren in Gent, België.
De examens waren voor Rick niet
zo spannend. “Nee, ik had wel
gedacht dat ik het zou halen. Ik was
natuurlijk wel een beetje zenuwachtig, maar ik heb het allemaal goed
afgerond”, vertelt Rick. De periode
op het Raayland College vond hij een
mooie tijd. “Zeker. We hadden best
wel een hechte groep waarmee we
onder andere vaak deden kaarten in
de pauze. Straks wonen we allemaal
ver van elkaar, dus dat zal even
wennen worden.”
Oorspronkelijk was zijn plan om
naar Utrecht te gaan voor de studie diergeneeskunde. Maar omdat
hij daar niet werd toegelaten, kiest
hij ervoor om naar Gent te gaan.
“Daar was ik wel een beetje teleurgesteld over, want ik had liever in

Utrecht gezeten. Dat is een stuk
dichterbij. Naar Gent ben ik zo’n 4,5
uur onderweg”, vertelt hij. Volgend
jaar gaat hij waarschijnlijk nog één
keer proberen om door de selectie te
komen in Utrecht. “Als dat niet lukt,
maak ik de studie in Gent af.”
Doordat hij naar België gaat,
betekent het ook dat hij ‘op kot’
gaat. “Maar in de weekenden wil ik
wel naar huis komen. Ik heb mijn
vrienden waar ik graag mee in contact wil blijven”, zegt hij. Ook is hij
lid van de drumband in Wanssum.
“Door de week kan ik niet meer
meedoen met de repetities, maar
ik wil evengoed graag lid blijven.”
Voordat hij in september gaat beginnen met de opleiding geniet Rick
nog van de vakantie. “Ik werk bij de

Bosbrasserie in Well in de keuken.
Dat doe ik ongeveer drie of vier keer
in de week. De rest van de tijd doe ik
leuke dingen met vrienden.”
Rick hoefde niet lang na te
denken over de studiekeuze. Van
jongs af aan wist hij al dat hij dierenarts wilde worden. “Ik hou van
dieren dus die keuze is voor mij vrij
logisch. Later zou ik graag een huis
willen met vee rondom het huis.”
Waar hij het meeste naar uitkijkt?
“Eigenlijk naar het moment dat ik
het diploma heb. Dan kan ik bedrijven langs en daar zorg verlenen.
Uiteindelijk wil ik graag een eigen
praktijk.” Hij ziet zich dan ook zeker
niet in een stad belanden. “Nee, laat
mij maar lekker in een rustige omgeving wonen.”

HALLO Venray tipt een zomerboek
De zomer is al een tijdje onderweg en dus is het 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 Zoektocht naar het paradijs van Arita Baaijens.

Vier jaar geleden kreeg Marije
Freriks het boek Zoektocht naar het
paradijs van Arita Baaijens cadeau
van een lid van de leeskringen.
Arita Baaijens is ontdekkingsreizigster, schrijfster, fotograaf en bioloog. Zij beschrijft in Zoektocht naar
het paradijs een tocht van honderd
dagen door het Altaj-gebergte dat

op de grens van Kazachstan, China,
Mongolië en Rusland ligt. Ze gaat op
zoek naar Swambala, het paradijs.
Zij reist, in gezelschap van Wayne ‘de
cowboy’, die zij door toedoen van
een vriendin heeft ontmoet. De tocht
gaat over de meest onherbergzame
paden, voert langs weiden met schapen, minuscule dorpjes die er niet
altijd even florissant uitzien, rivieren,
gevaarlijke rotsen met fantastische
vergezichten op bergen, en meren.

Een dergelijke reis maken kost veel
energie, maar geeft ook energie.
Arita wordt vaker overvallen door een
geluksgevoel in een wereld waar de
tijd lijkt stil te staan.
Marije heeft de ambitie om in
2020 het land Mongolië weer te
bezoeken. In dit boek vindt ze de
herkenning van de natuur en cultuur waar ze indertijd gefascineerd
door raakte. “Wie de ambitie heeft
om buiten de grenzen van de eigen
cultuur te willen gaan en om in een
ander model van de werkelijkheid
te stappen, herkent zich in dit boek.
Voor mensen die dieper in contact
met de natuur zoeken en geloven in
een hiernamaals, zal dit boek een
belevenis zijn.”
Volgens Marije is het boek makkelijk te lezen, omdat de schrijfster in
een soort dagboekvorm schrijft. Elk
hoofdstuk begint met een kaart van
het gebied waar ze naartoe gaat en
van elke dag is een verslag gemaakt
met beschrijving van de route, omgeving, het weer en andere bijzondere
zaken. “Persoonlijk vind ik dat de
schrijfster niet altijd even sympathiek
overkomt. Af en toe geeft ze haar
reisgenoten en soms ook de lokale
bevolking een veeg uit de pan. Ik heb
daar moeite mee. Je bent altijd gast
wanneer je in een ander land verblijft, dus moet je ook met alles wat
er leeft respectvol omgaan. Na het
zien van een interview van haar, ben
ik daar wel wat genuanceerder over
geworden.”

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 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. In zijn achtertuin in Oirlo schoot hij
deze week de distelvlinder. Deze vlinder drinkt graag nectar van
allerlei bloemen, en is vaak te vinden op vlinderstruiken in
tuinen. Volgens de Landelijke Tuinvlindertelling is 2019 een
slecht vlinderjaar. Door het droge weer zijn veel rupsen doodgegaan, omdat de planten waarvan ze afhankelijk zijn, waren
uitgedroogd. Toch neemt de distelvlinder vergeleken met andere
soorten vlinders sterk in aantal toe. Als de weersomstandigheden
en windrichting goed zijn, bereikt de distelvlinder in grote aantallen ons land.

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 raadt het platform
de picknick bij het Pioniersmegje

in Ysselsteyn aan. Daar ontvang je
een kist vol producten uit de Peel die

bijna allemaal ambachtelijk gemaakt
zijn. In Ysselsteyn is natuurgebied de

Paardekop een mooie locatie om de
picknick te nuttigen.
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GEPLUKT Wesley de Jonge

Hij begon onlangs zijn eigen bedrijf waarbij hij psychologie combineert met sport. Voorafgaand ging hij zelf door een moeilijke periode, maar
doordat hij tijdens zijn behandeling intensief ging sporten, knapte hij op van zijn depressie. Tegenwoordig staat hij met veel positiviteit in het leven.
Deze week wordt Wesley de Jonge (29) uit Venray geplukt.
Wesley begon na zijn middelbare
schoolperiode de mbo-opleiding
verpleegkunde. Zijn droom was om
verloskundige te worden. “Ik dacht dat
baby’s verwelkomen het mooiste op
de wereld was”, vertelt Wesley. Echter
liep dit dit anders. Tijdens een stage
moest ik een mevrouw helpen zonder
armen en benen, Ik kreeg een raar
gevoel in mijn hoofd.”
Uiteindelijk koos hij voor de opleiding detailhandel en behaalde zijn
diploma. Daarna was hij zoekende en
niet wetend wat hij met zijn toekomst
wilde doen. “Ik koos voor de hbostudie bedrijfskunde en ging daarna

aan de slag in het bedrijfsleven.
Uiteindelijk ben ik na zes jaar geknakt,
omdat ik niet mijn draai kon vinden.
In het bedrijfsleven word je gemotiveerd met financiële succesjes en dat
past niet bij mij. De wereld draait om
mensen en niet om geld.” De burnout duurde in totaal drie jaar waarbij Wesley niet alleen psychologische
klachten ondervond, maar ook lichamelijke problemen had. Door stress
en angst raakten de spieren in zijn
bekkenbodem bekneld. “Die lichamelijke klachten waren psychologisch van
aard. Die pijn kostte zoveel energie
dat mijn depressie heviger werd. Ik

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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Oplossing vorige week:

3

leefde in een vicieuze cirkel, omdat
alles elkaar voedt. Ik speelde in die
tijd met suïcidale gedachten. De zin in
het leven werd steeds minder.”
Wesley meldde zich aan voor
professionele hulp, maar de wachttijd voor een behandeling bedroeg
een half jaar. In de tussentijd begon
Wesley met sporten. Hij was vijf dagen
in de week in de sportschool te vinden. Ook speelde hij honkbal en tennis, deed hij wedstrijdzwemmen en
olympisch gewichtheffen en oefende
hij op hoog niveau taekwondo uit.
Zijn doorzettingsvermogen zorgde
ervoor dat Wesley weer op de rails
kwam. “Mijn dagritme begon terug te
komen. Dat mijn lichaam sterker werd
en dat ik kleine succesjes in de sportschool behaalde, gaf mij weer kracht.
Sporten helpt in drievoud met het
oplossen van psychologische problemen. Daarnaast leerde ik tijdens mijn
behandeling om mezelf kwetsbaar op
te stellen. Die combinatie van sport
en professionele hulp heeft mij enorm
geholpen.”
Met de kennis en ervaring die hij
tijdens zijn depressie opdeed, startte
hij onlangs zijn eigen bedrijf waarbij
hij mensen psychologische hulp biedt
en ze ondersteunt met sporten. Het is
de bedoeling dat hij in de toekomst
45 uur in de week aan de slag gaat
voor zijn bedrijf. Maar eerst dient
hij de laatste fase van zijn psychologie studie af te ronden. “Ik ben een
persoon die studeren leuk vindt en
altijd wil blijven leren. Ik heb psychologie altijd interessant gevonden.
En dit is werk dat betekenis geeft aan
mijn leven en waarvoor ik zeker mijn
bed uit wil komen. Ik raak vervuld
van blijdschap wanneer ik praat over
mijn werk. De verzorgende rol past
bij me, omdat ik graag mensen help.
Ik heb de schouders om een strijd te
kunnen dragen. Ik ben als kind ook

gepest geweest en daardoor krijg je
een dikke huid. Je krijgt in mijn werk
een projectie over je heen die je
moet kunnen dragen. Ik wil mensen
inspiratie geven en ik heb er vertrouwen in dat dit gaat lukken. Ik ga er
100 procent voor.” Voordat Wesley
een depressie kreeg, ontmoette hij
zijn huidige vrouw Yvonne. Na vier
maanden gingen ze samenwonen.

“Yvonne is mijn rots in de branding.
Zij is een rustig persoon met erg veel
geduld. Het is echt een engel die me
tijdens de zware periode in mijn leven
heeft opgevangen. Ik ben iemand die
van nadenken en analyseren houdt,
maar Yvonne geeft me een veilig
gevoel en een knuffel wanneer ik die
nodig heb. Ik heb nooit geleerd om
emotioneel te zijn en dat kan ik bij
haar wel.”
Nadat ze anderhalf jaar een relatie hadden, vroeg Wesley haar ten
huwelijk. In de toekomst willen ze
ook kinderen. “Ouderschap lijkt me
het meeste belonende in een leven.
Kinderen zijn altijd al een rode draad
in mijn leven geweest, omdat ik
vroeger droomde van een baan in de
kraamzorg. Ook wil ik in de toekomst
graag moeilijk opvoedbare jeugd
begeleiden.” Wesley heeft nu al uitgestippeld hoe hij zijn eigen kinderen
gaat opvoeden. “Ik wil mijn kinderen
alles laten ontdekken, maar wel binnen bepaalde kaders. Ik denk dat ik
strikt en consequent zal zijn. Kinderen
moeten in hun waarde gelaten worden, zo kunnen de ouders ook iets van
ze leren.”

Boerenlul
In zijn vrije tijd houdt Wesley
van borrelen en spellen spelen met
vrienden. “Ik ben altijd in voor gezelligheid. De meeste vrienden wonen
in Nijmegen en ik heb ook altijd
gedacht dat ik een stadse jongen ben.
Maar stiekem ben ik gewoon een
‘boerenlul’ en dat heb ik geaccepteerd”, lacht hij. “In Venray voel ik me
echt thuis.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray Landweert € 11,88
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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15 VRAGEN
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

aan
Myrthe Volleberg

Myrthe Volleberg
16 jaar
Venray
Fontys Hogeschool

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Eerlijk gezegd geen idee, maar vroeger maakte ik altijd van die quizjes op
internet en dan werd deze vraag ook
gesteld. Meestal koos ik dan voor het
kunnen praten met dieren, want zeg
nou zelf, dat is best wel vet. Nu zou
ik misschien voor telepathie kiezen,
want dat zou het leven een stuk makkelijker maken. Met je gedachten
objecten kunnen laten zweven. Dat ik
deze superkracht kies komt waarschijnlijk ook door de serie Stranger
Things.
Als je elk willekeurig fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Wat het eerst in mij op kwam was
een karakter uit de Harry Potter
reeks, want toveren zou ik echt heel
erg leuk vinden. Het liefste zou ik dan
Loena Leeflang willen zijn, want ook
al is ze een beetje apart, ze is wel
heel erg cool. Ook omdat ze anders is
en in haar eigen wereldje leeft, zou
ik haar graag willen zijn. Verder dacht
ik ook nog aan iemand uit de Marvel
films, maar wie, zou ik dan echt niet
weten.
Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Ik had dit aan mijn familie gevraagd
en mijn zusje zei meteen dat ik eigenlijk niet zo bijzonder ben. Mijn moeder zei wel dat ze nooit echt een
verhaal vertelt, maar dat ze wel altijd
zegt dat ik lief, aardig en enthousiast
ben.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat
ik niet echt verslaafd ben aan iets.
Ik kijk graag Netflix en ik eet ook
graag, maar het is niet dat ik niet
zonder kan. Ja, eten heb je nodig om
te kunnen leven, maar het is niet zo
extreem. Als ik echt iets moet kiezen,
denk ik toch dat het dan Netflix is of
op mijn telefoon kijken.
Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik zou nog een keer naar Disneyland
willen gaan. Ik ben daar deze zomer
samen met mijn vriendinnen geweest
en het park was erg leuk. Ook was
het echt de eerste keer dat ik met
mijn vriendinnen in het buitenland
op vakantie ging, dus waarschijnlijk
maakt dat het nog leuker en meer
bijzonder.
Wat is je favoriete vak op school?
Nu zou ik het nog niet weten, want
ik ga na de zomer beginnen aan mijn
eerste jaar van mijn opleiding, maar
mijn favoriete vak op school was
denk ik toch biologie. Ik vond dat
altijd wel interessant en de lerares
was ook nog leuk, dus dat maakte het
vak zelf ook nog leuker. Mijn studie is
ook wel richting de zorg, dus biologie
kan daarbij wel van pas komen.
Wat is je droombaan?
Ik ga nu studeren voor fysiotherapeut, maar ik weet niet of het echt

Pride
Eerst dacht ik om over de
kermis te schrijven, maar toen
bedacht ik me dat de hele
krant daar wel over zou gaan.
Dus bedacht ik om over de
Canal Pride te schrijven. Die is
namelijk ook geweest afgelopen week. Voor mij is de de
Gay Pride heel belangrijk, dat
komt omdat ik zelf lesbisch
ben.

mijn droombaan zal zijn. Zo lijkt mij
oefentherapie ook leuk, maar de
studie vond ik wat minder. Verder lijken andere beroepen, zoals stewardess, mij ook heel erg leuk. Je kunt
de hele wereld zien en dan krijg je
ervoor betaald. Fotograaf zijn lijkt mij
ook nog wel leuk, want het is ook
een kleine hobby van mij en ze zeggen altijd dat je van je hobby je baan
moet maken, dus waarschijnlijk is
mijn droombaan dan fotograaf.
Wat is je slechtste en beste
eigenschap?
Mijn slechte eigenschap is misschien
mijn humor. Zo moet ik eigenlijk best
vaak lachen om mijn eigen grappen
en soms begrijp ik grappen van anderen eigenlijk helemaal niet terwijl ze
niet zo lastig zijn, en daar moet ik dan
wel om lachen. Mijn beste eigenschap
is waarschijnlijk is dat ik om mensen
geef en vooral mijn vrienden. Ik sta
vaak klaar om ze te helpen en ook
met mijn studie moet ik ook goed om
kunnen gaan met mensen, dus dat is
dan wel handig.
Introvert of extravert?
Ik zou zeggen voor een groot deel
introvert, maar soms met een paar
trekjes van een extravert. Zeker als ik
mensen nog niet echt ken ben ik heel

verlegen, maar met mijn vrienden
ben ik heel anders. Ik denk dat meerdere mensen dat hebben. Ik merk wel
dat ik steeds meer dingen ga doen
die ik normaal niet doe. Ik ontmoet
steeds meer mensen en het is wel
leuk. Ik ben steeds meer uit mijn
comfortzone aan het kruipen, maar ik
denk dat ik nooit echt een extravert
zal zijn.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog heel graag naar Japan willen gaan. Het lijkt mij een heel mooi
land met ook een hele andere cultuur.
Het lijkt me vooral leuk om tijdens de
lente of herfst te gaan, want dan zijn
er ook echt mooie kleuren overal. Het
lijkt mij ook nog leuk om naar Nieuw
Zeeland of Australië te gaan, maar
ook naar IJsland of Afrika. Ik zou nog
echt graag veel willen zien van de
wereld.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Op de kermis met een paar vrienden.
We zaten op een trappetje en ik wilde
het moment eigenlijk even vast leggen, want het was erg gezellig.
Wat is je favoeriete hobby?
Foto’s maken en dan het liefste van
de natuur of vrienden. Ik vind het

echt leuk om zo’n moment vast te
leggen en nog altijd terug te kunnen
kijken naar dat moment.
Wat staat boven op je bucketlist?
Ik denk toch wel die reizen maken die
ik net heb genoemd. Ik heb niet echt
een bucketlist, maar dat is echt iets
wat ik nog graag willen doen.
Wat is het eerste waar mensen
aan denken als ze jouw naam
horen?
Mijn vrienden denken waarschijnlijk dat gekke meisje, maar toch
altijd wel gezellig om mee om te
gaan. Dat hoop ik dan tenminste.
Andere mensen zouden waarschijnlijk denken aan het rustige, brave
meisje.
Waar heb je echt spijt van?
Wel een aantal dingen. Een daarvan
is misschien niet genoeg tegen mijn
vrienden en familie hebben gezegd
wat ze voor mij betekenen. Dit klinkt
allemaal heel diepgaand, maar ik
vind dat wel zo. Zeker nu ik waarschijnlijk een aantal vrienden niet
meer ga zien, omdat we allemaal
gaan studeren. Verder had ik vroeger wat minder verlegen willen zijn,
zodat ik meer vakantievriendjes had
kunnen maken en minder bang was
voor veranderingen.

Waarom is de Pride voor mij
nu zo belangrijk? Dat is eigenlijk
heel simpel. Er zijn nog steeds
niet overal gelijke rechten voor
homoseksuele mensen. Zo mag
je niet in elk land trouwen en in
bepaalde landen wordt je er
zelfs voor vermoord. Daarom is
het zo belangrijk dat er aandacht aan wordt geschonken.
Ik vind het dan ook fijn dat
steden er aandacht aan besteden. Zelf ken ik het ook. Dat je
wordt uitgescholden omdat je
als vrouw op vrouwen valt of
afschuwelijk aangekeken.
Natuurlijk verandert dit nooit,
het wordt alleen minder.
We leven tenslotte in de 21e
eeuw. Ik heb gelukkig een fijne
omgeving waarin ik gewoon
openlijk kan zijn over wie ik nu
echt ben en over mijn gevoelens. Soms is het eng en soms is
het fantastisch. Ook al doen
mensen er soms nog steeds raar
of vreemd over. Wel vond ik
het super jammer dat ik niet
naar de Canal Pride in
Amsterdam kon afgelopen
zaterdag. Ik zag zoveel foto’s en
filmpjes op Instagram. Ook
vriendinnen van mij wilde er
graag heen. Het is fijn om
mensen tegen te komen die het
oké vinden of zelf in de LGBTQ+
community zitten. Ik ben blij
dat ik uit de kast ben en dat ik
mezelf kan uiten.
Jacky
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 30

Een lokaal hitteplan is overbodig
Onlangs werd het ene na het andere warmterecord verbroken. Gemeenten
hebben met zout gestrooid om het smeltende asfalt tegen te gaan, er zijn
tropenroosters gedraaid en warmterecords sneuvelen. Het Rode Kruis riep
gemeenten op om met een lokaal hitteplan te komen. De organisatie presenteerde daarvoor de Hittegolfgids voor steden. Toch stellen mensen dat een
hitteplan overbodig is. Daarom luidde de stelling: Een lokaal hitteplan is overbodig.
Van de respondenten was 37 procent het eens met de stelling. 63 procent was het oneens met de stelling. Ans van den Bogart was het eens met
de stelling. “Zo heb je wel een houvast om mensen bijvoorbeeld te bekeuren
wanneer ze met hun hond in de hitte lopen, of nog erger: fietsen”, zegt ze.

Tegenstanders betogen verder dat het gewoon een kwestie van gezond verstand is. Iedereen weet inmiddels wel dat hij tijdens een hittegolf voldoende
moet drinken en de schaduw moet opzoeken. Ook wordt gezegd dat we ons
niet druk moeten laten maken door allemaal onheilspellende berichten.
Tegenstanders zeggen dat in een lokaal hitteplan afspraken staan wie wat
doet. Daarin staat onder meer dat gemeenten tijdens een hittegolf veel beter
moeten omkijken naar mensen die dan extra zorg nodig hebben. Ook moeten
ze meer groen aanleggen, zodat het koeler wordt in de dorpen en steden. Het
nationale hitteplan treedt dan wel in werking, maar is niet voldoende. In een
lokaal hitteplan staat precies wie wat moet doen en dat is bevorderlijk voor de
gezondheid van mensen.

Lachen

Poll: Minister moet lachgaswinkels
verbieden
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Lachgaswinkel Valse Lucht opende vrijdag 2 augustus de eerste
lachgaswinkel in Nederland. Gemeente Venray liet weten in het kader van
de volksgezondheid en openbare orde niet blij te zijn met de opening van de
winkel. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie onderzoekt momenteel in welke
mate het gebruik en de handel van lachgas aan banden gelegd kan worden.
De stelling deze week luidt daarom: Minister moet lachgaswinkels verbieden
De eigenaar van Valse Lucht stelt dat door het te gebruiken in een
gecontroleerde omgeving de risico’s beperkt worden. Zij stellen dat ze
controleren op het gebruik en mensen die alcohol hebben gedronken niet
toelaten. Door het te gebruiken in een winkel worden volgens hen de risico’s
enorm beperkt. Daarnaast kunnen lachgaswinkels ervoor zorgen dat de vrije
handel in lachgas beperkt wordt. Ook vinden de eigenaren dat het recreatief

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.

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 woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

gebruik van een lachgasballon niet zo veel problemen geeft. Het drinken van
veel alcohol wordt overal geaccepteerd, maar geeft volgens hen veel meer
gezondheidsklachten dan het af en toe nemen van een lachgasballon.
Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) stelt dat er steeds
meer meldingen binnenkomen van gezondheidsklachten na het gebruik
van lachgas. Het gebruik van lachgas kan volgens onderzoekers leiden tot
hoofdpijn, pijn op de borst, duizeligheid, misselijkheid, een verdoofd gevoel en
verminderend zicht. Met name voor jongeren die het in combinatie met alcohol
gebruiken, zijn er risico’s op onder meer zuurstoftekort. Daarnaast zorgen de
ballonnen en patronen voor veel afval in de openbare ruimte. Het helpt daarom
niet wanneer de wetgeving het toestaat dit te mogen verkopen. De stelling
luidt daarom: Minister moet lachgaswinkels verbieden.

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

Bosman Schilderwerken
077 475 09 80 / 06 11 35 09 70
Vrijblijvende offerte
Voor groenteplanten o.a. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
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.

Openingstijden:
ma gesloten
di-do 09.30 tot 17.30 uur
vr 09.30 tot 20.00 uur
za. 09.30 tot 15.00 uur

Voor een
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n
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bellen tel.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Roes met een luchtje
Wat niet verboden is, mag. Dat geldt sinds de uitspraak van de Hoge
Raad ook voor de handel in lachgas. Met als gevolg dat Venray sinds
afgelopen week, blijkbaar als eerste gemeente in Nederland, gezegend
is met een lachgaswinkel. ‘Valse Lucht’ is de veelzeggende benaming
van dit etablissement.
Het zal bij veel inwoners van
onze gemeente de vraag oproepen:
wat te vinden van deze ontwikkeling? Burgemeester Gilissen heeft
zijn opvatting al duidelijk gemaakt.
Hij zegt er (1) niet blij mee te zijn,
maar tevens (2) nu geen mogelijkheden te zien om het tegen te houden.
Met het eerste statement zijn wij het
als VVD Venray van harte eens, wat
betreft het tweede statement vinden

wij dat het college snel moet gaan
onderzoeken welke mogelijkheden er
wél zijn of gecreëerd kunnen worden.
Veel gemeente hebben hier immers al
actie in ondernomen.
Lachgas heeft als roesmiddel
onder jongeren een relatief positief
en onschuldig imago. Afgelopen tijd
is duidelijk geworden dat aan het
gebruik wel degelijk serieuze risico’s verbonden kunnen zijn. Acute

gezondheidsproblemen zijn bijvoorbeeld mogelijk tijdens een ‘binge sessie’, waarbij in korte tijd veel lachgas
gebruikt wordt. Van de lange termijn
gezondheidseffecten is nog niet alles
bekend, maar dat ze er zijn staat wel
vast.
Lachgas is dus niet zo onschuldig
als het misschien ooit leek. Dan helpt
het niet als het zó openlijk beschikbaar
is. Jongeren kunnen lachgas als ‘normaal’ gaan beschouwen. Alle reden
voor het college om op zoek te gaan
mogelijkheden om hier zoveel mogelijk paal en perk aan te stellen.
Harrie van Oosterhout
VVD Venray

Venray was afgelopen
week trending topic. Geen
nieuwsmedium heeft de
opmerkelijke primeur die
Venray ten deel viel overgeslagen: De opening van de
eerste lachgaswinkel van
Nederland. Ik vind de reacties
nogal overdreven.
Het gebruik van lachgas is
niks nieuws. Het wordt al jaren
gebruikt. Sterker nog, volgens
het Trimbos Instituut heeft meer
dan 50 procent van de mensen
tussen 15 en 35 jaar wel eens
een ballonnetje genuttigd. En
natuurlijk, er kleven gezondheidsrisico’s aan. Dus je kunt
het beter niet doen. Maar is dat
ook niet zo met jongeren die
ieder weekend twintig pils
drinken? Maarja, dat is al in
onze maatschappij verankerd.
Het gebruik van lachgas is
vrijwel altijd op een festival,
feestje of gewoon thuis. Én in
combinatie met alcohol. Juist
die combinatie zorgt voor
problemen. Dan vind ik zo’n
winkel niet zo erg. De minimale
leeftijd is 18 jaar en alcohol
wordt er niet geschonken.
En daarbij, ik ben bij de initiatiefnemers langs geweest, het
zijn niet ‘peppi en kokki’ zoals
ze zelf zeggen. Het zijn fatsoenlijke mensen van eind veertig,
met ervaring in de gezondheidszorg, die echt niet roekeloos te werk gaan. Dat ze de
bezorgservice na één dag
hebben opgeheven omdat ze te
weinig controle hadden over het
gebruik, vind ik een positief
teken. Dus al die heisa en
reacties vind ik nogal overdreven. Misschien is het juist wel
een unieke kans voor Venray
om te laten zien hoe ze omgaan
met lachgasgebruik en drugs in
het algemeen. En of je die
winkel nu laat verbieden of
niet, mensen blijven het toch
gebruiken. Dan kan het wat mij
betreft beter in een winkel met
controle op het gebruik dan dat
het op allerlei afgelegen plekken in combinatie met alcohol
wordt gebruikt.
Robert
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Eurotoernooi
jeu de boules
JBC Venray 80 organiseerde dinsdag 30 juli het maandelijkse jeu de
boules Eurotoernooi op het Speulpark in Venray. René van Erkelens uit
Venray wist het toernooi te winnen met 24 punten.
Tijdens het Eurotoernooi speelden de vijftien deelnemers drie
wedstrijden steeds met en tegen
iemand anders. Vanwege de vakantieperiode speelden er vergeleken
met de vorige toernooien minder
deelnemers uit Venray en omgeving
mee. Na twee wedstrijden waren er
maar vijf spelers met twee gewon-

Voor hardlopers en wandelaars

Inschrijving geopend
Venrayse Singelloop
De Venrayse Singelloop wordt dit jaar op zondag 6 oktober voor de zesde keer georganiseerd. De voorinschrijving is geopend en loopt tot en met vrijdag 20 september.

nen wedstrijden. De deelnemers
René van Erkelens, Leo van Tilburg
en Jan van Kempen uit Venray waren
de enige drie spelers die alle wedstrijden wonnen. Van Tilburg en
Van Kempen eindigden op een
gedeelde tweede plaats met 21
punten. Van Erkelens ging er met de
winst vandoor met 24 punten.

Paardensport

Menwedstrijd in
Ysselsteyn
Menvereniging Peel en Maas organiseert op zaterdag 17 en zondag
18 augustus de jaarlijkse samengestelde menwedstrijd in Ysselsteyn op
de hoek Rouwkuilenweg-Pottevenweg. Tijdens deze 31e editie strijden
95 ruiters met hun aanspanningen om de winst.

De Venrayse Singelloop is voor
zowel hardlopers als wandelaars.
Voor kinderen vanaf drie jaar worden al aangepaste wedstrijden georganiseerd. De langste afstand voor
hardlopers is 10 kilometer. Voor
wandelaars is het mogelijk om in te
schrijven voor 5, 10, 15 en 20 kilometer.

Een menwedstrijd is samengesteld uit drie proeven: dressuur,
vaardigheid en marathon. Op zaterdag start om 09.00 uur de dressuurproef met aansluitend de
vaardigheidsproef. Tijdens dressuur
moet de ruiter de span op de juiste
manier oefeningen laten verrichten.
De vaardigheid is een behendigheidsproef waarbij de ruiter tussen
pionnen met ballen moet rijden.
Het is de bedoeling dat alle ballen
blijven liggen en dat de span
binnen een bepaalde tijd finisht.
Zondagochtend begint om 08.30
uur de marathon met enkel-, dubbel- en vierspanpaarden en pony’s

met zowel recreanten als wedstrijdrijders op de bok. De marathon is
een combinatie van uithoudingsvermogen, snelheid en techniek.
Het uithoudingsvermogen wordt
getoetst door middel van een
wegtraject. De winnaar van dit
onderdeel wordt bepaald in de
hindernissen die bestaan uit obstakels. Degene die het snelste door
de hindernissen gaat is de winnaar.
Deze drie onderdelen worden bij
elkaar opgedeeld en degene met
de meest behaalde punten is de
winnaar. De toegang tot de wedstrijden is gratis.
(Foto: Marie de Ronde Oudemans)

In 2018 werd het eerste lustrum
van de Singelloop georganiseerd.
De editie trok 1.835 deelnemers.
Er werd 4.000 euro geschonken aan
Stichting Leergeld Venray.
Ook dit jaar is Stichting
Leergeld Venray gekozen als goed
doel. Leergeld Venray wil samen
met de Venrayse Singelloop komen

tot een plan hoe de bijdrage ingezet kan worden om de doelstellingen
van beide organisaties te combineren. De doelstellingen zijn sociale
uitsluiting en stimuleren om meer
te bewegen.
Kijk voor meer informatie
en inschrijven op
www.venraysesingelloop.nl

Teunissen wint ook in Heerlen
De Ysselsteynse wielrenner Mike Teunissen heeft vrijdag 2 augustus het criterium in Heerlen
gewonnen. De renner van Jumbo-Visma was in de sprint sneller dan zijn landgenoten Koen de Kort
en Limburger Roy Curvers. Teunissen, die in de Tour de France voor het eerst in dertig jaar als
Nederlander de gele trui veroverde, won eerder ook het criterium in Boxmeer.

08
08

sport 13

Maurice Ambaum blikt vooruit

‘BinckBank Tour is promotie voor Venray’
Vrijdag 16 augustus staat Venray in het teken van de BinckBank
Tour, de grootste internationale wielerkoers door Nederland en België.
Het is het derde jaar op rij dat de gemeente de profronde ontvangt.
Maurice Ambaum, voorzitter van Stichting Wielerpromotie Venray dat
het spektakel in Venray organiseert, blikt alvast vooruit. “Ik hoop dat
de mensen uit de gemeente Venray onze Tourheld Mike Teunissen de
waardering geven die hij verdient.”
In 2017 had Venray een rit in lijn.
De Slowaak Peter Sagan, meervoudig wereldkampioen, was destijds
de beste in een sprint. Vorig jaar
vond er in en rondom Venray een
individuele tijdrit plaats die werd
gewonnen door de Zwitser Stefan
Küng. Dit jaar is er opnieuw een rit in
lijn met een start in Riemst, België.
De laatste zestig kilometer wordt er
door het Venrayse land gereden.

Vrijdag
Het eerste jaar viel de etappe
samen met de kermis. “Daardoor
hadden veel mensen vrij en werd
het goed bezocht”, stelt Ambaum.
Vorig was het op een dinsdag en
overlapte het niet met de kermis.
“We hoorden van veel mensen dat

ze wel wilden kijken, maar dat het
vanwege werk niet mogelijk was.”
Daardoor was de organisatie er dit
keer snel bij toen Sittard zich terugtrok als finishplaats op vrijdag.
“Die dag is idealer aangezien het
dichter bij het weekend is en veel
mensen vrij hebben op vrijdagmiddag”, vertelt Ambaum. De organisatie hoopt dit jaar 15.000 tot 20.000
toeschouwers te trekken.
Ambaum liet eerder weten dat
ongeveer een derde van de kosten
uit overheidsgeld komt. Het overige
deel wordt gefinancierd uit privaat geld. Exacte bedragen worden niet genoemd, “maar je kan er
een mooie auto van kopen”, liet hij
weten. Maar wat biedt de BinckBank
Tour dan aan de mensen in Venray?

“De wielerronde wordt in verschil-

Parcours etappe
De etappe dit jaar gaat van Riemst (België) naar Venray en is met 185 kilometer de langste etappe van
de BinckBank Tour. De renners komen via Veulen de gemeente Venray binnen. Vervolgens voert het peloton
langs Castenray, Oirlo en Oostrum richting de finish op de Stationsweg in Venray (tegenover het Vincent van
Gogh instituut).

Oostsingel

Duurzame
finishplaats

N2

VENRAY

OOSTRUM

N270

Stationsweg

70

Oirloseweg
Zuidsingel
N2
70

Leunenseweg

Hoofdstraat

LEUNEN

Albionstraat
A

lende landen live op televisie uitgezonden. Vorig jaar keken er zes
miljoen mensen. De laatste anderhalf uur is Venray continue in beeld,
dus het is echt promotie voor Venray.
Als je de tijd die Venray nu in beeld
komt als reclametijd moet inkopen,
ben je veel duurder uit. Daarnaast
zijn we met twee wielerprofs (Mike
Teunissen en Wout Poels) een echte
wielergemeente. Het leeft enorm in
onze regio.”

OIRLO

73

Castenrayseweg
Horsterweg

Één van de ambities van de
organisatie is om de duurzaamste
finishplaats ter wereld te worden. “Er
wordt op de wedstrijddag een duurzaamheidsymposium georganiseerd.
Daarnaast worden voor de eerste keer de Limburg Duurzaamheid
Award en de Euregio Duurzaamheid
Award uitgereikt”, vertelt Ambaum.
Bedrijven en organisaties hebben de
kans gehad om hun initiatieven in
te sturen. Die worden door een jury
beoordeeld. “We willen laten zien
hoeveel er gebeurt op het gebied
van duurzaamheid en hoe innovatief
we daarin zijn”, stelt Ambaum. Voor

toeschouwers en geïnteresseerden is
er een festivalterrein ingericht waar
ook na afloop van de etappe activiteiten zijn.

Laatste jaar?
N

27

0
Venray
heeft een contract voor
drie jaar met de BinkBanck Tour,
waarvan dit het laatste jaar is. Het is
nog onduidelijk of de grootste etappekoers van Nederland en België
volgend jaar weer in Venray verwelkomt wordt. “De komende maanden gaan we evalueren en gaan
we kijken of dit naar meer smaakt.
Onder andere Gemeente Venray
heeft daar een belangrijke stem in”,
vertelt hij. Of er nu volgend jaar een
vervolg komt of niet, Venray kan
zich vrijdag 16 augustus opmaken
voor een geweldig wielerspektakel.
“Door de geweldige Tour de France
waarin Mike Teunissen als eerste
Limburger de gele trui pakte, leeft
het waarschijnlijk nog meer in de
gemeente. Ik hoop dan ook dat de
mensen Mike de waardering geven
die hij verdient”, stelt Ambaum.
Menig Venraynaar droomt alvast over
het ultieme scenario: Mike Teunissen
die in zijn eigen Venray na een sprint
als eerste over de meet komt.

Veulenseweg
CASTENRAY

VEULEN

nhofweg

Puttenweg

Voordat gesprint wordt om de
overwinning, worden drie lokale
rondes afgelegd. “Het parcours ging
in de vorige edities meer door het
noorden van Venray, daarom
hebben we dit jaar gekozen om het
zuiden van Venray in het parcours
op te nemen”, aldus Maurice
Ambaum, voorzitter van Stichting
Wielerpromotie Venray. In 2017
ging het peloton via Vredepeel
richting het centrum en vorig jaar

werd Merselo en buurtschap
Weverslo aangedaan. De verwachting is dat de renners om 16.30 uur
finishen. Het parcours is niet helemaal afgesloten tijdens de wedstrijd.
Verkeersregelaars organiseren op
gepaste tijden doorgang van het
verkeer.
Het parcours bevat weinig
hoogtemeters. Een sprint is daardoor waarschijnlijk onvermijdelijk.
Maarten Tjallingi, ex-profwielrenner

ambassadeur van de BinckBank
Tour, zei tijdens zijn bezoek
aan Venray dat er ook altijd het
gevaar van een waaier bestaat.
“Het parcours leent zich voor een
sprint, maar in het open landschap is er altijd het gevaar voor
een waaieretappe”, aldus Tjallingi.
Toch zal Dylan Groenewegen van
Jubmo-Visma de grote favoriet
zijn voor de etappezege in
Venray.

Sportpark De Wieën

SV Venray
voetbaldagen
SV Venray organiseert dit jaar wederom op Sportpark De Wieën de
jaarlijkse Voetbaldagen. Deze vinden plaats van maandag 12 tot en
met vrijdag 16 augustus.
De voetbaldagen worden georganiseerd voor spelers en speelsters
in de leeftijdscategorie Onder 6 jaar
tot en met Onder 12. De activiteiten
worden grotendeels georganiseerd
op de trainingsvelden van SV Venray.
De week wordt afgesloten met de

finales op vrijdagmiddag. De deelnemers krijgen allemaal een tenue dat
na de week als trainingskleding
gebruikt kan worden. Voor meer
informatie neem contact op met
voetbaldagen@svvenray.nl of kijk op
www.svvenray.nl
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Agenda t/m 15 augustus 2019
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Taalcafé

Maistoernooi (tot en met 11 augustus)
Organisatie: T.C Rodhe
Locatie: Paul Burgmanstraat 10, Venray

za
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Henseniuspleinconcerten 2019:
Stef & Tamara

Tijd: 13.00 - 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Proeflokaal Goesting Venray

ma
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SV Venray Voetbaldagen 2019
(tot en met 16 augustus)
Locatie: Sportlaan 6 Venray

Muziek in Venray Centrum op
zaterdag

Kindervakantiewerk Wanssum
Geijsteren (tot en met 16 augustus)

Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Centrum Venray

Locatie: Sportpark de Meulebeek, Wanssum

Trekkertrek Ysselsteyn
Tijd: 18.00 tot 22.00 uur
Locatie: Parc Ysselsteyn

do
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Zomeravond-driedaagse
Tijd: 18.30 uur
Locatie: Heidsepeelweg Ysselsteyn

Workshop: Mere Ancilla
Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Locatie: Engelse Tuin Venray

Taalcafé
Tijd: 13.00 - 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

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

Een bezoekje aan de Venrayse kermis

‘Ik sprong een gat in de lucht’
De kermis in Venray is de grootste van Noord-Limburg. De attracties als de botsauto’s, de rups en de achtbaan geeft voor kinderen veel vertier. Niet voor niets wordt de kermis dan ook
ieder jaar weer goed bezocht en hebben alle bezoekers daar zo hun redenen voor.

Familie Tolsman uit Franeker viert twee weken vakantie op de camping in Afferden. Zij combineren hun vakantie met uitjes in Venray. Onder andere de prikkelarme kermis staat op het programma
tijdens de vakantie. Het gezin met twee kinderen staat bij de grijpautomaat. “We zagen op de camping dat er in Venray kermis is. We zijn nog nooit hier op de kermis geweest, maar we vinden het
erg leuk.” Het gezin komt niet speciaal voor een attractie. “We zien wel wat we gaan doen.”

Fay uit Venray speelt het kikkerspel op de kermis in Venray. Met een hamer probeert ze kikkers weg te schieten en dat lukt. “Ik heb net loombandjes gewonnen met het kikkerspel en dat vind
ik heel leuk. Bij de grijpautomaat heb ik net ook AirPods gewonnen. Ik sprong toen een gat in de
lucht, want die wilde ik altijd al. Mijn broertje won een gouden horloge”, vertelt Fay vrolijk.

Opa en oma Van Elswijk uit Venray zijn op stap met de kleinkinderen uit Eindhoven. “We zijn pas
net op de kermis, maar we zijn alweer bijna blut. De kinderen winnen telkens punten, maar dat zijn
er te weinig om de grote prijzen te winnen. Vandaar dat ze telkens opnieuw willen spelen.” Volgens
de kinderen is ballen gooien het leukste spel op de kermis. In de achtbaan of de hoge draaimolen
durven ze niet, die attracties zijn te spectaculair.

Familie Poutsma uit Alphen aan de Rijn is op vakantie op de minicamping in Merselo. Op de
camping werd reclame gemaakt voor de prikkelarme kermis in Venray. “Dat vonden wij wel
leuk voor de kinderen. Dan is het wat rustiger. De kinderen zijn namelijk nog nooit op de kermis
geweest. Tot nu toe vinden ze het heel leuk.” Totdat de twee jongens een ritje hebben gemaakt in
de Turbo Polyp. De zoon Hugo komt duizelig terug en pikt stiekem een traantje weg bij zijn moeder.
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IVN Geijsteren-Venray

Zomeravond-driedaagse
IVN Geijsteren-Venray organiseert een zomeravond-driedaagse in drie verschillende natuurgebieden.
Op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 augustus wordt er om 18.30 uur gestart met activiteiten.
Het duurt tot ongeveer 21.00 uur.

cultuur 15

Internetcursus
voor beginnende
pc-gebruikers
BiblioNu biedt een internetcursus voor beginnende pc-gebruikers
aan. De cursus vindt iedere donderdagmiddag 13.00 uur tot 15.00 uur in
de bibliotheek van Venray.
“Tweedehands koopjes, informatie van de overheid, belastingaangifte doen of een reis boeken, het
gaat bijna allemaal online. Maar niet
iedereen is even handig in de
omgang met de computer, daarom
wordt deze cursus georganiseerd”,
zegt de organisatie. In de cursus
Klik & Tik worden in online oefenprogramma’s met behulp van video’s
basisvaardigheden aangeleerd.
Hierbij wordt gedacht aan het

bekijken van websites, e-mailen en
downloaden. “De deelnemers
werken in hun eigen tempo onder
begeleiding van een medewerker
van de bibliotheek. Het programma
legt via filmpjes stap voor stap uit
hoe de pc en internet werken, hoe je
formulieren invult en websites
leest”, aldus de organisatie.
De cursus is gratis. Aanmelden
kan via venray@biblionu.nl of bel
naar 0478 58 19 70

Bevrijding Venray

Bevrijdingswandeling
St. Annapark
Op dinsdagavond 13 augustus
worden de Overloonse Duinen
bezocht. Het startpunt is de parkeerplaats bij het Oorlogsmuseum in
Overloon. De Overloonse Duinen is een
verzamelnaam van een aantal natuurgebieden die op een voormalige
stuifzanddrug ten zuiden van het dorp
liggen. Naast stuifduinen vindt men er
(naald)bossen, heiderestanten en
jeneverbesstruwelen. Op woensdagavond 14 augustus wordt er een

Fietsommetje tussen Peel en Maas
georganiseerd. Het startpunt is de
Parkeerplaats bij de St. Antonius en
Nicolaaskapel in Groeningen.
Deze route is ongeveer 15 kilometer.
Landschappelijk gezien komt er een
variatie aan landschapsvormen voorbij
en ook aan flora en fauna is onderweg
geen gebrek. Donderdagavond
15 augustus gaat de tocht door de
Heidse Peel. Het startpunt is de
Heidsepeelweg in Ysselsteyn.

De Heidse Peel staat bekend om zijn
zeldzame planten zoals het navelblad,
zonnedauw, lavendelheide en veenmos. De tocht gaat door bos, langs
ontgonnen akkers en het peel- en
defensiekanaal. Deelnemers kunnen
kiezen of ze aan één, twee of drie
activiteiten meedoen. De organisatie
adviseert voor de wandeling goede
wandelschoenen. De wandelingen,
die gratis zijn, zijn niet geschikt voor
wandelwagens of rolstoelen.

Het Museum van de Psychiatrie organiseert in samenwerking met
het Rooys Gidsen Gilde een wandeling over het terrein van het voormalige psychiatrische ziekenhuis St. Anna aan de Noordsingel in Venray.
De wandelingen vinden plaats op zaterdag 14,21 en 28 september en
zaterdag 5 en 12 oktober.
De wandeling staat in het teken
van de bevrijding van Venray 75
jaargeleden. Tijdens de tocht 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
St. Annaterrein. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. Aanmelden voor
de gratis wandeling kan bij het VVVkantoor. Aanmelden kan ook telefonisch via 0478 51 05 05

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Castenray € 10,00
Merselo € 7,50
bedrag per week

Orgelspelers in Venray
In het centrum van Venray is ook in augustus weer iedere zaterdagmiddag muziek te horen.
Zaterdag 11 augustus laat een zestal orgelspelers muziek aan het publiek horen. In Noord-Limburg
en Oost-Brabant zijn veel hobbyisten te vinden die kleine handorgels spelen en maken. De orgelspelers staat via Wifi met elkaar in contact en kunnen op die manier meerstemmige muziek laten
horen.

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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NO FROST

NO FROST

AMERIKAANSE KOELKAST
GSJ560PZXV

KOEL-VRIESCOMBINATIE
RB33N300NWW/EF

• A+++
• 217 l koelen / 98 l vriezen
• NoFrost voorkomt ijsvorming
• Digital Inverter Compressor
met 10 jaar garantie

185
CM

150,-

CM

2SCHOOL!
INRUILKORTING

-/-

449,-

ONZE KEUZE
VOOR EEN
BUDGET
MODEL

INCL. GRATIS BEZORGING!

LENOVO LAPTOP / 81DE02TTMH

• Celeron 3867U • 4 GB werkgeheugen
• 15,6 inch • Windows 10 Home
• Integrated Intel HD Graphics 610
• 128 GB SSD opslag

399,-

200,-

999,-

BACK
INCL. GRATIS BEZORGING!

ONZE KEUZE
VOOR EEN
REGULAR
MODEL

329,-

ASUS LAPTOP / TP412UA-EC098T

• i3-8130U • 14 inch FHD Scherm (1920x1080)
• 128 GB SSD opslag
• Intel UHD Graphics 620 • Windows 10 Home
• 8 GB werkgeheugen

649,-

89,-

599,-

49,-

EPSON PRINTER / XP-352

239 ,-

199,-

SAMSUNG TAB A 2019 / SM-T510NZKDPHN

• All-in-one printer • Afdrukken op afstand via e-mail
• Draadloos printen via Wi-Fi • LCD-scherm

Tummers

179

91 CM

INRUILKORTING

-/-

• 394 l koelen / 197 l vriezen
• EasyOpen-handgreep
• NoFrost voorkomt ijsvorming
• Door-in-Door systeem

1199,-

599,60 CM

• A+

• 2GB RAM, 32 GB ROM • 10,1 inch WUXGA-display
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

