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Heel Venray neemt maatregelen om de hittegolf de baas te blijven. Nu het RIVM op maandag 23 juli het Nationaal Hitteplan heeft afgekondigd, wordt in alle lagen van
de bevolking gezocht naar verkoeling. In Wanssum wordt die gevonden in zwembad de Broekberg. Lees meer over het Nationaal Hitteplan op pagina 03.

Fietsvierdaagse Venray van start
In Venray ging op dinsdag 24 juli de 34e editie van de Fietsvierdaagse van start. Tot en met vrijdag 27 juli
fietsen deelnemers door Venray en de omliggende gemeentes. Behalve het fietsen staat deze editie ook in het
teken van de hitte.
Voor de vierdaagse zijn er vier
routes uitgezet. Dinsdag voeren de
Peelroutes door onder andere
Griendtsveen en Helenaveen.
Op woensdag zijn er de Maasduinroutes over de Maas. Donderdag
worden de Zuidroutes via Horst en
Sevenum gefietst en vrijdag de
Noordroutes naar St. Anthonis.
Dit jaar heeft de Vierdaagse verder
voor het eerst op twee dagen een
kinderroute in plaats van op één dag.
Voorheen werd deze route van
18 kilometer alleen op woensdag
gefietst. “Maar er was zo veel vraag

naar dat we nu ook op de vrijdag een
kinderroute hebben”, vertelt voorzitter
Jan van Stelten. “De kinderroutes
worden begeleid door mensen van
IVN, die de kinderen onderweg iets
leren over de natuur. Ze stoppen dan
bijvoorbeeld om kikkervisjes te gaan
vangen.”

Gezelligheid voorop
Het is druk rondom startpunt de
Witte Hoeve in Venray op de eerste dag
van de Vierdaagse. Nog vóór 09.00 uur,
de starttijd, staat de rij voor het inschrijven al tot buiten. Linda van Vegchel

uit Venray is één van de deelnemers:
“Ik fiets de Vierdaagse altijd met mijn
ouders, dit jaar voor de twaalfde keer.
Het is een prachtig totaalplaatje: de
combinatie van een goede organisatie, mooie routes en gezelligheid.”
Ook Harry Kempen fietst mee op de
startdag: “Ik doe alleen vandaag mee,
de rest van de week heb ik andere
plannen”, vertelt hij. Het is de gezelligheid die voor hem voorop staat. “Ik doe
met vrienden mee en tijdens het fietsen kom je ook heel veel bekenden
tegen. Het mooie aan de Vierdaagse
vind ik de natuur en de gezelligheid.”

Iets na negenen is het aan wethouder Jan Loonen om het startschot
te geven voor de Fietsvierdaagse.
“Het is prachtig om met dit weer en
in deze fantastische omgeving vier
dagen te mogen fietsen. Als gemeente
zijn we er trots op dat dit evenement hier al 34 jaar wordt georganiseerd”, aldus Loonen in zijn toespraak.
Nadat hij zijn zegje heeft gedaan,
luidt hij de bel en zet Harmonie
St. Catharina het Venrays volkslied in.

Doorgewinterde
fietsers
Onder de klanken van ‘Rooy
mien däörp ien de Pieël’ is de
Fietsvierdaagse officieel van start.

Ondanks de hitte heeft de organisatie alles goed onder controle.
Ze heeft de nodige maatregelen
genomen en waarschuwt de deelnemers voldoende te drinken, af en toe
te stoppen en goed te blijven smeren. “Het aantal voorinschrijvingen
staat gelijk aan dat van vorig jaar,
ergens tussen de achthonderd en de
negenhonderd”, vertelt Van Stelten.
“We verwachten dat we aan het eind
van de rit ergens rond de tweeduizend uitkomen, net als vorig jaar.”
Lachend voegt hij toe: “Het zijn allemaal doorgewinterde fietsers, die
laten zich door de hitte niet uit het
veld slaan.”
Kijk voor foto’s op pagina 04
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Venrayse natuur heeft het moeilijk
De aanhoudende hitte en droogte brengt voor de natuur problemen
met zich mee. De natuur heeft te lijden van het gebrek aan vocht en het
gevaar op bosbranden neemt toe.

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

Salamanders kruipen bijvoorbeeld in
eerste instantie dieper de modder in,
maar als ook die modder uitdroogt dan
overleven ze het niet.”
Het zijn niet alleen de natte
natuurgebieden waar de gevolgen van de droogte te zien zijn.
“Bomen beschermen zichzelf over het
algemeen. Ze worden geel en laten
hun blad vallen om vocht vast te houden. Dat is op zich niet erg, maar als
dit weer nog lang aan blijft houden,
kan het wel betekenen dat er bomen
zijn die het niet overleven. Berken
hebben bijvoorbeeld veel vocht nodig
en daar zie je ook echt aan dat ze het
zwaar hebben. Ze ogen momenteel
heel geel.”

Oplage 19.500 exemplaren

Tuinen zijn als oases

www.hallo-venray.nl

Ook voor de dieren in de bossen is
het warme en droge weer te merken.

Ook in Venray is te zien dat de
natuur het zwaar heeft. Esther Swinkels
van IVN Geijsteren-Venray: “Vooral
natte gebieden beginnen nu in te
drogen. Omdat daar vegetatie staat
die meer natheid gewend is, heeft de
natuur het daar lastig. De poelen die
door de hele gemeente Venray te vinden zijn, drogen uit. Daardoor lopen
de amfibieën die daar leven gevaar.

Colofon

“De dieren hebben het heel moeilijk.
Zo kun je merken dat herten en reeën
veel minder schuw zijn. Ze hebben
water en voedsel nodig en nu dat in

www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
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0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Els Hekkenberg
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Aniek van den Brandt,
Anne Jakobs, Anne Jeuken,
Lieke Mooren, Roy Verhaegh

Oppassen met vuur
in de natuur

Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks

De hitte brengt verder ook het
gevaar op bos- en natuurbranden
met zich mee. Sinds begin juli geldt
in de gemeente Venray dan ook al
de fase ‘extra alert’ voor de brand-
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0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
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085 071 10 90
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Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen

de bossen minder te vinden is, komen
ze richting de bewoonde wereld.
Ik denk dat veel jonge dieren het niet
gaan redden deze zomer. De natuur
is dan kei hard.” In de natuur zelf kan
de mens weinig doen om het beter te
maken, daar regelt moeder natuur het
zelf. Dat betekent echter niet dat mensen niets kunnen doen. “Op momenten als deze zijn tuinen als oases voor
dieren. Alleen al door wat water in de
tuin te zetten kun je kleine dieren al
helpen. Verder kun je egels wat bijvoeren met kattenvoer en als het lukt
om de huisomgeving groen te houden,
kan dat dieren beschutting bieden.”

Eén derde van gebouwen in Venray
krijgt wateroverlast bij hoosbui
Op dit moment is het misschien nog heel droog, maar onderzoek wijst uit dat bij heftige hoosbuien in Venray bij 32 procent van de gebouwen en
huizen water naar binnen kan stromen. Dat blijkt uit de waterkwetsbaarheidsscan, die voor het eerst in kaart heeft gebracht waar er in Nederland
grote wateroverlast verwacht kan worden bij hoosbuien.

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

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

weer. Een specialist natuurbrandbestrijding volgt de ontwikkelingen
dagelijks en er zijn ook meetstations
ingezet om de droogteontwikkelingen
te volgen. Bovendien rukt de brandweer met meer mensen uit bij een
melding van brand. “Een beginnend
brandje kan snel uitgroeien tot een
grote brand door de droogte en de
wind”, aldus een woordvoerder van
de Veiligheidsregio Limburg-Noord
Ook inwoners en recreanten in Venray
wordt daarom gevraagd om extra alert
te zijn op het ontstaan van natuurbranden. “Mensen moeten oppassen
met vuur in de natuur, maar ook in de
eigen omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kaarsen, vuurkorven en barbecues. Daarnaast wordt aangeraden
om goed op te letten waar je je auto
neerzet. De hete uitlaat kan namelijk
brand veroorzaken in hoog en droog
gras. Ook het roken of weggooien van
sigaretten in de natuur brengt nu extra
gevaren met zich mee.”

De waterkwetsbaarheidsscan
Bluelabel, onder andere ontwikkeld
door Achmea, heeft bijna 8 miljoen
panden in heel Nederland in kaart

gebracht en gelabeld, om aan te
geven wat de kans is op wateroverlast
als het heel hard regent. BlueLabel wil
hiermee knelpunten door

regenwateroverlast in kaart brengen
en zo een hulpmiddel bieden bij
preventiemaatregelen. Ze hoopt de
gegevens aan gemeentes te verkopen.

Alle gemeentes moeten namelijk in
2019 verplicht een zogenaamde
klimaatstresstest uitvoeren om de
gevolgen van de klimaatverandering
in beeld te brengen.
Uit de gegevens blijkt dat vooral
in Zuid-Limburg veel kans is op wateroverlast als een ondergelopen kelder
of zelfs begane grond bij hevige buiten het grootst is. Ook binnensteden
en ander heuvelrijk gebied zijn kwetsbaar, blijkt uit de scan.
In Venray loopt 32 procent van
de gebouwen kans op overstroming
bij een flinke regenbui, blijkt uit de
scan. Dat is een flink groter percentage dan de meeste Noord-Limburgse
gemeenten, waarvan in de meesten
zo’n 10 procent van de gebouwen
wateroverlast zou krijgen. Venlo is de
tweede uitschieter in Noord-Limburg
met een percentage van 19 procent.
In Zuid-Limburg komen gemeenten
voor met een percentage van boven
de 50 procent. (Foto: archief)
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Nationaal Hitteplan

Venray neemt maatregelen tegen hitte
Gezondheidsinstituut RIVM heeft op maandag 23 juli vanwege de warmte het Nationaal Hitteplan afgekondigd. Daarmee roept het instituut op om extra goed te zorgen voor de kwetsbare mensen in de samenleving.
Ook in Venray worden er de nodige maatregelen genomen tegen de hitte.

beeld een koude schotel in plaats
van een warme maaltijd en wordt er
voor voldoende fris fruit gezorgd.”
Een ander belangrijk punt is volgens
Ria het bewaren van de rust. “Ook het
personeel moet zich rustig houden met
dit weer en het is belangrijk om die
rust over te brengen op de cliënten.”
De Mulder heeft daarnaast geluk met
de klimaatbeheersing die het gebouw
heeft, aldus Ria. “Dat is een prachtige
uitvinding, die ervoor zorgt dat het in
de kamers van de cliënten heerlijk koel
is.” Ze vervolgt: “Ondanks de warmte
hebben we mede daardoor alles heel
goed onder controle hier.”
Het zijn niet alleen de kwetsbare
mensen op wie goed gelet moet worden. Gevaren voor uitdroging, verbranding en oververhitting zijn er voor
iedereen. Voor de organisaties van
evenementen in de gemeente Venray
brengt dat extra werkzaamheden met
zich mee, want ook zij moeten maatregelen nemen tegen het warme weer
om hun bezoekers en deelnemers te
beschermen tegen het warme weer.

Zoveel mogelijk in de
schaduw

Het Nationaal Hitteplan wordt
afgekondigd als het minimaal vier
dagen op rij warmer is dan 27 graden
en is opgesteld door het RIVM, het
KNMI en andere partijen. Dat is deze
week het geval. Ook ’s nachts blijft
het warm. Dat heeft gevolgen voor
de samenleving. De hitte kan bijvoorbeeld gevaarlijk zijn voor kwetsbare
mensen, zoals ouderen, chronisch zie-

ken en mensen in verzorgingshuizen.
Zij moeten alert zijn op uitdroging en
oververhitting en hebben met deze
hitte extra zorg nodig.

Rust behouden en
overbrengen
In zorgappartementencomplex
De Mulder in Venray is, net als op alle

andere locaties van De Zorggroep,
het hitteprotocol van kracht. Ria van
Hoof is verzorgende IG bij De Mulder
en vertelt dat er de nodige maatregelen genomen zijn. “We hebben
het er behoorlijk druk mee”, zegt ze.
“We lopen extra binnen bij de cliënten, brengen extra vaak drinken en
ook de maaltijden worden aangepast. Zo krijgen de cliënten bijvoor-

De Fietsvierdaagse Venray, die
plaatsvindt van dinsdag 24 tot en
met vrijdag 27 juli, heeft bijvoorbeeld op haar website een artikel
geplaatst over fietsen bij warm weer.
Daarin benadrukt de organisatie dat
deelnemers genoeg moeten drinken,
regelmatig moeten stoppen en moeten denken aan insmeren en het dragen van een hoofddeksel. “Uiteraard
zullen wij onze vrijwilligers ook voorzien van extra drinkvoorraden en zullen wij proberen om de vrijwilligers

De hitte van deze week
brengt risico’s met zich mee.
GGD Limburg-Noord geeft de
volgende tips om de hitte de
baas te blijven en om uitdroging,
oververhitting en verbranding
te voorkomen:
• Houd jezelf koel door het
dragen van dunne kleding,
zonnebril en hoofdbedekking.
Blijf in de schaduw en beperk
lichamelijke inspanning in de
middag.
• Houd jouw woning koel door
tijdig gebruik te maken van
zonwering, ventilator of
airconditioning. Lucht wanneer
het buiten koeler is dan binnen.
• Drink voldoende, zorg dat je
altijd een flesje water bij de
hand hebt, zeker als je naar
buiten gaat of met de auto op
pad. Drink voldoende water per
dag, ook als je geen dorst hebt.
• Blijf zoveel mogelijk in de
schaduw. Mocht je toch een
zonnestraaltje mee willen
pikken, bescherm je huid dan
goed door je regelmatig in te
smeren met zonnebrandcrème.
(Bron: GGD Limburg-Noord)

zoveel als mogelijk in de schaduw hun
werkzaamheden te laten uitoefenen”,
aldus een woordvoerder van het evenement. “Of dit warme weer tot minder deelnemers zal leiden kunnen wij
pas vrijdagmiddag vaststellen, maar
qua aantal voorinschrijvingen zien wij
niet meteen een terughoudendheid
om in te schrijven.”

Openstelling fietsbrug Wanssum uitgesteld
De fietsbrug ter hoogte van de Meerlosebaan in Wanssum kan naar verwachting niet half juli, maar pas half
september in gebruik genomen worden. Dat laat projectbureau Ooijen-Wanssum weten.

tot en met 12 augustus houdt Mooder
Maas een vakantiesluiting en wordt
er alleen gewerkt aan het grondwaterscherm tussen de rondweg en de
parallelweg.

Eerste steilranddijk
Ook heeft Mooder Maas onlangs
ter hoogte van het Kamillepad in

Wanssum de eerste steilranddijk gerealiseerd. Dit zijn speciale dijken die
onder andere minder opvallen in het
landschap. “Eén van de voordelen van
de steilranddijk is dat de mogelijkheid
voor agrarisch gebruik zoveel mogelijk
behouden blijft”, stelt Mooder Maas.
Op de dijk groeit nu bijvoorbeeld al
volop maïs.

Bushalte Oostrum
verplaatst
De bushalte aan de Mgr. Hanssenstraat in Oostrum ter hoogte van
huisnummer 27 is verplaatst naar een plaats ter hoogte van huisnummer 31. De Mgr. Hanssenstraat is inmiddels volledig heringericht tot
30 kilometerzone en daarbij is de oude bushalte al opgeruimd en de
nieuwe in werking getreden.
Mooder Maas plaatste de fietsbrug
begin juni onder toeziend oog van
leerlingen van baisschool
De Peddepoel in Wanssum.
De 36 meter lange brug moet straks,
als de rondweg om Wanssum er ligt,
zorgen voor een fietsverbinding tussen
Wanssum en Geijsteren. Zo kunnen
fietsers en voetgangers veilig de

nieuwe rondweg oversteken.
Mooder Maas is de afgelopen
weken bezig geweest met de aansluiting van de brug op de bestaande
routestructuur in het gebied. Hoewel
in eerste instantie werd verwacht dat
de brug in de tweede week van juli in
gebruik genomen kon worden, blijkt
nu dat de ingebruikname nog even

wordt uitgesteld. In juli en augustus
vinden er nog verschillende werkzaamheden plaats rondom de brug.
Zo wordt de Meerlosebaan eerst nog
opgehoogd en geasfalteerd. Zodra
de werkzaamheden zijn afgerond,
wordt de fietsbrug aangesloten op de
Meerlosebaan en kunnen fietsers de
brug in gebruik nemen. Van 30 juli

De vaste lijndienst met stadsbus
op de Mgr. Hanssenstraat werd al
opgeheven toen in december 2017
die nieuwe dienstregeling van Arriva
in werking werd gesteld. Binnen de
nieuwe dienstregeling is er niet
langer een lijndienst over de
Mgr. Hanssenstraat. In plaats daar-

van is vraagafhankelijk vervoer
teruggekomen. De nieuwe bushalte
langs de Mgr. Hanssenstraat ter
hoogte van huisnummer 31 is
geschikt voor deze bel- of buurtbus.
Ook ligt de nieuwe bushalte dichter
bij de voorzieningen in het centrum
van Oostrum.
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Venray fietst tijdens Fietsvierdaagse
In Venray vindt van dinsdag 24 tot en met vrijdag 27 juli de 34e editie van de Fietsvierdaagse plaats. Deelnemers kunnen tijdens dit evenement vier dagen lang routes in en rondom de
gemeente Venray fietsen. HALLO Venray was aanwezig tijdens de startdag van de Fietsvierdaagse.
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Kerngroep Blitterswijck stelt zich voor

‘Een actief en betrokken dorp’
De kerngroep Blitterswijck is een centraal orgaan in het dorp dat verbinding legt tussen verschillende werkgroepen en verenigingen. Zo willen zij de schakel zijn tussen de gemeente en de mensen in het dorp. Nadat de
vorige dorpsraad in april 2017 stopte, is deze kerngroep opgericht in januari 2018. Sindsdien werken zij samen
om Blitterswijck te verbinden.

richten die zich bezig zou gaan houden met de vraagstukken in het dorp.”
Er werd een denktank opgezet, waarin
geïnteresseerden brainstormden over
hoe die groep eruit zou moeten zien.
Rutten: “Uiteindelijk zijn we er toen uitgekomen en heeft een aantal mensen
zich aangemeld om standaard in de
kerngroep deel te nemen.”

Werkgroepen werken
zelfstandig

Riky Rutten vertelt dat zij samen
met Henny Jenner het initiatief
nam om deze groep op te richten.
De vorige dorpsraad stopte er begin

2017 mee, onder andere vanwege
onenigheid over het toenmalige AZC
in Blitterswijck. Verschillende mensen
uit het dorp vonden zo’n dorpsraad

toch onmisbaar in Blitterswijck. Rutten:
“Ik heb zelf hiervoor vijf jaar lang in de
dorpsraad gezeten en vond dat het tijd
was om weer opnieuw een groep op te

Klankbordgroep voor
nieuwbouw in Leunen

De kerngroep werkt samen met de
verschillende verenigingen en werkgroepen in het dorp. Zij zijn de schakel
tussen de verenigingen en tussen de
gemeente en de inwoners. Zo zijn zij
een centraal orgaan en het aanspreekpunt over verschillende onderwerpen. Ingrid Peeters, voorzitter van de
kerngroep vertelt: “Deze werkgroepen
bestonden al tijdens de vorige dorpsraad maar wij laten deze groepen zelfstandig werken in plaats van dat we er
zelf veel mee bezig zijn. Die werkgroepen hebben ieder hun eigen onderwerp
en verantwoordelijkheden. Zo wordt
alles overzichtelijk geregeld en werken
we met het hele dorp samen.”
Vanuit de gemeente zit er standaard een contactpersoon bij de vergaderingen. In Blitterswijck is dat Ilse
Rutten. Zij is ambtenaar en zorgt ervoor
dat het lijntje tussen de kerngroep
en de gemeente kort is. “Zo kunnen
vraagstukken sneller en makkelijker bij
de gemeente voorgelegd worden”, ver-

telt Rutten. “Ze is er altijd bij en weet
dus ook precies waar we mee bezig
zijn en wat er geregeld moet worden.”
De kerngroep komt één keer in de drie
of vier weken bij elkaar. Dan werken ze
samen een lijst af van de vraagstukken
die behandeld moeten worden. Het kan
gaan over een spiegel die opgehangen
moet worden om het verkeer veiliger
te maken of over grotere onderwerpen
zoals de dagopvang of het woonzorgcentrum. Zo’n bijeenkomst gebeurt dan
samen met de werkgroepen die hierover gaan.

‘Je inzetten voor de
medemens’
“Het is in een dorp zoals
Blitterswijck vooral belangrijk om in te
spelen op het burgerinitiatief”, vertelt
Roger Verberkt, die ook deelneemt
in de groep. “Wanneer mensen zelf
betrokken zijn bij een onderwerp, is het
voor hen vaak interessanter om zich
daar mee bezig te houden. We merken
echt dat Blitterswijck een heel actief
en betrokken dorp is. Er worden veel
initiatieven genomen door de inwoners zelf. Daarnaast zijn mensen ook
heel actief in het verenigingsleven of
bij werkgroepen. In de vrije uren zetten de inwoners zich in voor de medemens.” Volgens de kerngroep is dit heel
belangrijk, zegt Rutten. “In een klein
dorp zoals Blitterswijck moeten we
uiteindelijk toch allemaal voor elkaar
zorgen.”

Afvaldumper betrapt
Gemeente Venray heeft vrijdagochtend 20 juli een bekeuring
uitgedeeld voor het illegaal dumpen van afval. Een buitengewoon
opsporingsambtenaar (boa) kon de overtreder op heterdaad betrappen.

De dorpsraad van Leunen richt een klankbordgroep op die mee gaat denken over een nieuwbouwproject in
het dorp. Bouwbedrijf Janssen de Jong en stedenbouwkundig bureau Croonenburo 5 hebben plannen om in het
dorp het buurtschap Leunen Zuid op te richten met 55 nieuwe woningen.
Janssen de Jong en stedenbouwkundig bureau Croonenburo 5 presenteerden hun plannen voor Leunen Zuid
begin deze maand. “Postitieve en
kritische geluiden over dit plan wisselden elkaar af”, stelt de dorpsraad.
Om het plan verder te vervolmaken en
zoveel mogelijk aan de wensen van het
dorp tegemoet te komen is tijdens de
presentatie afgesproken een klankbordgroep op te richten. De dorpsraad
stelt deze groep samen en het is de
bedoeling dat het een kleine groep
wordt van gemengde samenstelling.
De klankbordgroep gaat in brainstormsessies meedenken over het plan.
De eerste brainstormsessie moet aan
het einde van de zomer plaatsvinden.
De locatie voor de nieuwbouw
ligt aan de zuidkant van Leunen,
nabij Rondeveld en de Vullingsstraat.
In totaal moeten er 55 nieuwe woningen komen, waaronder zowel levensloopbestendige huurwoningen als
koopwoningen. Er komen rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen,
patiowoningen en vrijstaande woningen. De nieuwe woonbuurt moet een
dorps karakter krijgen en er zijn plannen voor onder andere een speelplaats
en veel groen.

Een impressie van de nieuwe buurt
(Afbeelding: Croonenburo 5)

Dankzij een melding kon een boa
van gemeente Venray snel ter
plaatse zijn en de vervuiler een
boete van 380 euro opleggen. Het
voorval vond plaats op de Spurkt in
Venray. “De dader mocht zijn afval
weer terugladen op zijn aanhanger”,
meldt gemeente Venray. “De boa is
de melder dankbaar.” Zie je ook
iemand illegaal afval dumpen? Geef
dat dan door aan gemeente Venray
via 0478 52 33 33.
De laatste tijd is er in Venray veel
te doen over illegaal afval dumpen,
onder andere bij de afvalcontainers
in Brukske. Een buurtinitiatief gaf
vorige week aan om in een ludieke
actie afval te gaan dumpen bij het
gemeentehuis als er niet voor 1 sep-

tember een oplossing zou komen
voor het afvalprobleem. Gemeente
Venray liet weten bezig te zijn met
een oplossing en een pilot met
camerabewaking bij afvalcontainers
te starten. Dit gaat echter niet vóór
1 september lukken, tot ongenoegen van sommige buurtbewoners.
Buurtbewoners delen massaal foto’s
van de rotzooi bij de afvalcontainers
en hopen zo de gemeente tot actie
aan te zetten. Kritiek op de ludieke
actie van de buurtbewoners is er
ook. “Je moet de rotzooi niet bij de
gemeente dumpen, maar bij de lui
die het er neergooien. Vermoedelijk
toch wijkbewoners”, reageert
iemand bijvoorbeeld op het nieuws
over de ludieke actie.
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Vertier met en zonder prikkels

Kermis staat voor de deur Naar Nootdorp
met de wensambulance
De kermis van Venray staat weer voor de deur: voor veel inwoners het hoogtepunt van de zomer. Van vrijdag
3 tot en met woensdag 8 augustus is het weer zover. Dit jaar is er vertier voor jong en oud én vertier met en
zonder prikkels. Voor het eerst is de kermis enkele uren prikkelarm.

Oma Geurts (96) uit Venray wilde heel graag nog eens bij al haar
acht kleinkinderen op bezoek gaan. Alleen het huis van haar kleinzoon
Jasper en zijn vriendin Sandra in Nootdorp had ze nog nooit gezien,
want de 2 uur durende autotocht was voor haar te intensief. Op zondag
22 juli werd ze door Stichting Ambulance Wens opgehaald om toch nog
op bezoek te gaan bij haar kleinkind.

De kermis van Venray is de grootste kermis in Noord-Limburg en trekt
ieder jaar duizenden gasten. Letterlijk
hoogtepunt is dit jaar de Goldmine
Tower. Vanaf een hoogte van 90
meter, dat is hoger dan het haantje
van de kerktoren, maken bezoekers
een vrije val. De Goldmine Tower is
een nieuwe attractie en voor het eerst
in Venray, speciaal voor mensen zonder hoogtevrees. Nieuw voor Venray
zijn ook de schommel Showtime en
de Air Race Bungee, naast de vertrouwde attracties als de achtbaan
Super Mouse, de Powerdancer, het
Lunapark en de Turbopolyp. De kinderkermis heeft een plek gevonden op

het Gouden Leeuwplein.
Vrijdag 3 augustus begint de kermis traditioneel met de inzegening
van de attracties door deken Smeets
en de opening door de kersverse kermiswethouder Jan Loonen. Loonen is
als kermisliefhebber enthousiast over
zijn nieuwe portefeuille. “Een mix van
attracties en een mix van kermis en
horeca zijn voor mij de sleutel voor het
aanhoudende succes van de Venrayse
kermis”, stelt hij.
Het rondje inzegenen begint
om 13.45 uur vanaf de Grote Kerk.
Deken Smeets krijgt hulp van de
Venrayse schutterij. Om 15.00 uur
opent de wethouder op het Gouden

Leeuwplein de kermis officieel. Na de
opening rond 15.05 uur volgt een
freestyle optreden van een aantal
dansers van de Fresh Allstars, die
Nederlands Kampioen zijn geworden
bij de Nederlandse Breakdance League
en wereldkampioen bij BOTY Kids.
Ook clown DesAlles is van de partij.

Kersverse
kermiswethouder
Op maandag is de Kermiskroegentocht en de dinsdagavond staat in het
teken van het traditionele vuurwerk
vanaf het plein voor het gemeentehuis. Woensdag is het Rio in Rooij met
de Caribische limboshow en sambaband Agogo. De Venrayse kermis is
elke dag open van 13.00 tot 01.00 uur
en op zaterdag nog een uurtje langer. Vanaf haar mobiele post in de
Schoolstraat houdt de politie tijdens
de kermis een oogje in het zeil.

Prikkelarme kermis

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

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 ook
mensen die extra gevoelig zijn voor
prikkels een paar uurtjes genieten
van de kermis. Kinderen met ADHD,
mensen met autisme of epilepsie,
maar ook ouderen of mensen met
een (verstandelijke) beperking zijn
dinsdagmiddag extra welkom, stelt de
gemeente.
(Foto: Paul Poels)

www.hallo-venray.nl

Print & Sign in Venray

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

“Bij bijna al haar acht kleinkinderen was oma Geurts al op bezoek
geweest: voor verjaardagen, etentjes
of gewoon om het huis eens te
komen bekijken”, vertelt de familie.
“Alleen het huis van haar kleinzoon
Jasper en zijn vriendin Sandra stond
nog op het lijstje, maar Zuid-Holland
is vanuit Venray niet bepaald om de
hoek.” Eerst woonde hij in Den Haag,
waar twee lange trappen het onmogelijk maakten voor oma om binnen
te komen. Eenmaal naar Nootdorp
verhuisd met een voordeur op de
begane grond, was het voor oma te
intensief geworden om met de auto
te komen.

Langgekoesterd
bezoek
“Wat was ze blij verrast en
enthousiast toen ze begin juli hoorde
dat het langgekoesterde bezoek
er toch inzat, dankzij de Stichting
Ambulance Wens”, vertelt de familie.
Op 22 juli was het zover. “Oma was
al vroeg uit de veren, want iets na
09.00 uur stonden vrijwilligers Leo en
Paul al voor de deur met de ambulance. De halve familie was paraat
om haar uit te zwaaien en na een
laatste knuffel van haar achterkleinkinderen zette oma met haar zoon
Thijs, schoondochter Elly, kleindochter Marjolein en haar vriend Dave
koers richting Nootdorp.”

Na een tussenstop met een plakje
cake en nog meer snelwegkilometers reed ze rond de middag de straat
van bestemming in. “Met een goedkeurende blik nam oma de tuin en de
beneden- en (via Facetime) bovenverdiepingen in zich op. Met een gerust
hart concludeerde ze: ‘Je bent goed
terechtgekomen’.” In een rolstoel
maakte oma nog een kleine toer door
Nootdorp. “Een hoorntje met citroenijs bij de ijssalon, een rondje door het
winkelcentrum en vervolgens richting
de Dobbeplas: tussen de zwemmende
en zonnende mensen even genieten
van de vele vogels en de prachtige
natuur. Na een drankje op het terras van de nabijgelegen molen was
het tijd voor het avondeten. Frietjes,
die had ze al tijden niet meer thuis
gegeten.”

Een mooie
herinnering rijker
Aan het begin van de avond
zwaaide oma vanuit de ambulance
Nootdorp uit, waarna Leo en Paul haar
weer naar huis brachten. “Weer een
mooie herinnering rijker en met veel
foto’s en een knuffeltje uit de ambulance als aandenken aan haar vervulde wens. Oma had er met volle
teugen van genoten. Fantastisch dat
dit mogelijk werd gemaakt door de
Stichting Ambulance Wens en haar
vrijwilligers”, aldus de familie Geurts.
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Deelnemers uit Venray

Vierdaagse volbracht
De 102e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zit er weer op. Ook uit Venray liep vele wandelaars vier dagen lang 50, 40 of 30 kilometer door de omgeving van Nijmegen. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers liepen iets meer dan 41.000 wandelaars de Vierdaagse uit. Ook wethouder Jan Loonen van gemeente Venray, Ell Jans uit Wanssum en Jackie Guelen uit Castenray volbrachten de tocht.

Jackie Guelen: ‘Ik ben heel diep gegaan’
De 64-jarige Jackie deed twee weken geleden haar verhaal in de HALLO. Zij liep de
Vierdaagse voor haar overleden vader. Eigenlijk had hij nog samen met haar de Vierdaagse
willen lopen, maar door zijn ziekte Alzheimer ging dat niet meer. Jackie: “Ik heb daarom
beloofd de Vierdaagse voor hem te lopen.” Dit jaar was het eindelijk zover en begon Jackie na
een lange trainingsperiode aan de Nijmeegse Vierdaagse.
“Het was mega-mega zwaar”, vertelt ze.
“Al de eerste dag kreeg ik blaren. Zonder die
blaren was het allemaal prima gegaan.”
De tweede dag kreeg ze een flinke bloedblaar,
die niemand door wilde prikken. “Ook de dokter
niet. Donderdagochtend heb ik pap gevraagd om
een wonder. Ineens kwam de naam Leonie bij
me op. Ik heb haar om 3 uur ‘s nachts geappt en
op de Engelse militaire EHBO-post heeft ze hem
doorgeprikt. Ook op vrijdag ben ik weer langs
gegaan, want de blaren bleven komen. Ik weet
nu in ieder geval dat ik een hoge pijngrens heb.”
Het allerzwaarst waren iedere dag de laatste kilometers, vertelt Jackie. “Op een gegeven
moment heb ik tegen mezelf gezegd: de laatste
jaren heeft mijn vader vanwege blaaskanker ook
veel pijn gehad. Dat hielp. Hij is een bikkel en

dan kan ik het ook.” Heel fijn vond ze de aanmoedigingen van alle mensen langs de kant.
“Dat maakte dat je weer verder kon. Thuis had ik
ook veel steun van mijn familie en vrienden en
onderweg van mijn coach. De appjes tussendoor
en telefoontjes met opbeurende woorden hielpen mij enorm en gaven me de kracht om verder
te gaan. Opgeven was geen optie.”
De laatste dag kwamen op het laatst eindelijk de welbekende vleugeltjes voor Jackie.
“Zoveel mensen en allemaal waren ze blij.
Mijn familie stond langs de Via Gladiola en aan de
finish. Ik heb het gehaald voor mijn vader en heb
er geen minuut spijt van. Ik ben trots op mezelf
dat ik het heb gehaald, want ik ben heel diep
gegaan.” Of ze volgend jaar meedoet? “Op dit
moment zeg ik volmondig nee. Maar wie weet!”

Wethouder Jan Loonen:

‘Het heeft iets verslavends’
Wethouder Jan Loonen doet in de regio vaker mee aan wandelevenementen, maar de
Nijmeegse Vierdaagse blijft toch iets bijzonders voor hem. Dit jaar liep hij voor de dertiende
keer mee. “En in al die dertien edities heb ik eigenlijk alleen maar hoogtepunten gehad.
Het is een fantastisch evenement, dat door het grote feest dat erbij hoort niet te vergelijken
is met andere wandelevenementen”, vertelt hij. Hij heeft weinig tijd gehad om te trainen,
maar liep bijvoorbeeld wel het Meerdaags Wandelevenement in Venray om te oefenen.
Van blaren heeft hij weinig last gehad.
“Het mooie is dat je zo veel steun krijgt van
de mensen daar. Van je medewandelaars, waar
je jezelf in herkent, maar ook van alle mensen
langs de kant. Ik heb ook heel veel mensen uit
Venray gezien. Er deden hele groepen uit de
gemeente mee en ook in het publiek stonden
veel mensen uit Venray. Vooral op de vierde dag
stond er een massa mensen langs te route om
aan te moedigen.” Voor Loonen werkt de
Vierdaagse als iets verslavends. “Je doet het een
stukje voor jezelf, om te bewijzen dat je het nog
kunt, maar het is ook de verbroedering met de

andere wandelaars. Je vindt elkaar echt in het
wandelen.”
Over de finish komen voelde voor Loonen
wat dubbel. “Aan de ene kant ben je blij, want
je hebt het weer gedaan. Maar aan de andere
kant is het ook jammer dat het weer voorbij is.
Op dat punt begint eigenlijk alweer de honger
naar volgend jaar.” Voor Loonen staat nu alweer
het volgende evenement op het programma.
“Deze week is de Fietsvierdaagse in Venray en
daar fiets ik ook één dag mee. Fietsen doe ik
eigenlijk nog liever dan wandelen.”

Ell Jans:

‘Een eenmalig avontuur’
Ell Jans uit Wanssum liep de Nijmeegse Vierdaagse als buddy van rolstoeler Marly Seegers
uit Horst. Met de groep de X-toppers kwam ze vrijdag 20 juli voor de eerste keer over de finish
op de Via Gladiola.
Met veel plezier kijkt Ell terug op haar allereerste Vierdaagse. Door vrijwilligerswerk van de
Zonnebloem had ze Marly Seegers uit Horst leren
kennen, die in een rolstoel zit. Marly wilde heel
graag nog een keer meedoen aan de Vierdaagse.
Ell: “Mijn eerste reactie was: weet je wel waar je
aan begint? Maar waar ik de moeilijkheden zag,
zag Marly vooral mogelijkheden. Al gauw besloot
ik het een kans te geven.” Met de X-toppersgroep
begonnen de twee aan de Vierdaagse. Bij de
X-toppers doen mensen mee met een beperking,
verstandelijk of psychisch. Iedereen wordt daarom
gekoppeld aan een buddy. Ell: “Als buddy begeleid
je iemand met een beperking waar het nodig is.
Het rollen moest Marly helemaal zelf doen. Je geeft
drinken aan en samen kijk je waar een geschikt
toilet is. Het belangrijkste is dat je je samen goed

voorbereid, zodat de vierdaagse haalbaar is.”
In januari begon het tweetal met oefenen en
vorige week was het eindelijk zover. “Het lopen
viel mee”, vertelt Ell. “Maar de derde en vierde dag
waren lastig met een blaartje. Echt zware momenten heb ik echter niet gehad. Als je in een groep
wandelt, is er altijd wel iemand die je er doorheen
sleept.” Het hoogtepunt was voor haar met de
negentienkoppige groep gezamenlijk over de finish
komen. “Het was geweldig om onder zoveel
belangstelling over de streep te gaan, maar de
weg daarnaartoe is zeker zo mooi.” Hoe leuk Ell de
Nijmeegse Vierdaagse ook vond, het was een
eenmalig avontuur voor haar. “Mijn voorkeur gaat
toch uit naar wandelen in de natuur. Wel wil ik
iedereen motiveren om een keer buddy te zijn.
Dat verrijkt jouw leven en dat van een ander.”
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GEPLUKT Jacqueline Custers
ducten maakte die zij kon verkopen,
heb ik na veel nadenken een nieuwe
stap gezet.” Inmiddels ligt haar rijstdessert bij Jan Linders in de schappen en is ze één dag per week bezig
met het produceren van de toetjes.
Ook werkt ze samen met een bakker
om met het rijstdessert rijstevlaai te
maken. “Het was een stukje ambitie.
Niet omdat ik me verveelde. Soms is
het wel eens even spannend en dan
denk ik: waarom zoek ik dit op? Maar
ik vind het ontzettend leuk om te
doen.”
In Oirlo voelt ze zich helemaal
thuis. “Een leuk dorp met leuke mensen. De kermis is bijvoorbeeld altijd
heel gezellig met een dorpsbarbecue
en pannenkoeken bakken voor de
kinderen. We hebben mooie verenigingen en ik vind het knap dat in
de kleine dorpjes Oirlo en Castenray
zoveel talenten benut kunnen worden
in muziek, toneel, sport en nog meer.
Dat is te danken aan de inzet en passie van veel vrijwilligers binnen deze
verenigingen. Via de hobby’s van onze
kinderen voel ik me betrokken bij deze
verenigingen en geniet ik van dat wat
georganiseerd wordt.”

Voelt als vakantie

Jacqueline houdt van het boerderijleven. Ze is er in geboren en hoewel ze Swolgen verruilde voor Oirlo, woont ze nog steeds op een boerderij.
Dit jaar begon ze met een nieuw, spannend project: het produceren van rijstdesserts met de zuivel van hun eigen koeien. Deze week wordt ze geplukt.
Samen met haar man Harold en
kinderen Britt, Jorn en Noud woont en
werkt Jacqueline op hun boerderij in
Oirlo. Het gezin heeft haar eigen
plekje tussen de koeien. “De boerderij
zit in mijn genen, ik ben er opgegroeid”, vertelt Jacqueline. “De ruimte
die je hebt, het werken met dieren, ik
houd ervan.” Ze komt oorspronkelijk

uit Swolgen, maar verhuisde voor de
liefde naar Oirlo, waar ze samen met
haar man Harold de boerderij van zijn
ouders overnam. “In Swolgen had ik
een hele fijne jeugd. Als ik daaraan
terugdenk, dan zie ik het buitenspelen
met de buurtkinderen, warme zomeravonden en het geluid van de sproeiers op het gras weer voor me.”

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Op de boerderij is altijd reuring.
Eén van de aspecten van het boerenleven waar ze zo van geniet. “Er gebeurt
altijd wel wat, er is altijd wat te doen.
Dat kan soms ook een nadeel zijn.
Als we eerder naar huis moeten van
een feestje vanwege het werk op de
boerderij, dan verzuchten de kinderen wel eens ‘die stomme koeien ook
altijd’. Maar uiteindelijk vindt iedereen
het hier ontzettend fijn om te wonen.
Je leert heel snel dat je dingen niet
altijd kunt plannen. Het komt zoals
het komt. Koeien kalveren niet wanneer dat jou goed uitkomt. De natuur
bepaalt een heleboel. Dat heb ik zelf
van mijn ouders geleerd en wil ik nu
weer doorgeven aan mijn kinderen.”

‘Altijd wat te doen’
Op hun boerderij zijn ze de vierde
generatie boeren. “En iedere generatie
bouwt de boerderij verder uit om mee
te gaan in de ontwikkelingen van de
tijd”, vertelt Jacqueline. “Wij houden
ons bijvoorbeeld ook bezig met boerderijeducatie. Scholen, maar ook bijvoorbeeld de KBO of de Zonnebloem
kunnen hier op het bedrijf komen kijken hoe het eraan toe gaat. Dan lopen
we met z’n allen door de stallen en
vertellen we over de gang van zaken
op de boerderij.”

geven.” En dat doet ze sinds kort met
het maken van haar eigen rijsttoetjes
van de zuivel van hun eigen koeien.
“Zelf houd ik heel erg van rijstdessert. Ik maakte het al vaker en verkocht het soms op een boerenmarkt
of met Kerstmis. Toen supermarkt
Jan Linders bij een presentatie eens
informeerde of iemand regionale pro-

Hoe graag ze ook op de boerderij is, zo nu en dan vindt ze het heerlijk om er even ‘uit’ te zijn. “Lekker
met vrienden of familie iets gaan
doen. De jaarlijkse vriendendag of
met vriendinnen naar een festival.
Dan voelt dat meteen als vakantie.”
Af en toe gaan ze met z’n allen een
dagje weg en één keer per jaar gaat
het gezin écht op vakantie. “Zalig vind
ik dat. Dit jaar gaan we met z’n vijfjes
naar Frankrijk.” Een langere reis zou ze
ook nog wel eens willen maken met
haar gezin. “Naar Canada misschien.
Dat trekt ons wel. We willen vooral
mooie herinneringen maken samen.”

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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Nieuwe stap gezet
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De laatste tijd kreeg Jacqueline
steeds meer het idee dat ze nog méér
wilde met het bedrijf. “De melk van
de koeien gaat hier in de vrachtwagen en dat is het dan”, legt ze uit.
“Ik wilde ons bedrijf een gezicht
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Adver torial

Heidi Holierhoek uit Venray

‘Met MS valt best goed te leven’
In 2011 werd bij Heidi Holierhoek (40) Multiple Sclerose (MS) vastgesteld. Dat had ze
niet echt zien aankomen. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en is Heidi’s situatie, dankzij
medicatie en maatwerkbegeleiding vanuit VieCuri Venray behoorlijk stabiel.

Heidi weet nog exact hoe het destijds
begon: dagenlang een linker slapend been,
daarna een dof gevoel in haar linkerarm en het
linkerdeel van haar gezicht. De huisarts stuurde
haar meteen door naar VieCuri waar een MRIscan 1,5 week later aantoonde dat het om MS
ging. Heidi: ‘Je wereld stort in op dat moment.
Alles glipt uit je handen, ik zag meteen een
rolstoel voor me en had even geen perspectief. Van begin af aan ben ik onder behandeling bij dokter Pop, een geweldige arts en een

fijn mens. Hij staat altijd voor je klaar. Fijn voor
hem dat hij volgend jaar met pensioen gaat.
Ik zal hem erg missen, hoe goed zijn andere
collega’s ook zijn.’
Patiëntvriendelijk medicijn
Hoe gaat het nu? Heidi: ‘Behoorlijk goed
eigenlijk. Zoals alle MS-patiënten heb ik enkele
blijvende klachten: tintelingen, vooral aan de
linkerkant van mijn lichaam, mijn korte termijngeheugen is niet zo goed, ik ben snel moe en

Alex Sanders, leidinggevende Paramedische diensten en
Sportgeneeskunde VieCuri (Venray en Venlo)

Bij Multiple Sclerose (MS) ontstaan ontstekingen in het zenuwstelsel.
Het beschermlaagje rond je zenuwvezels,
myeline, wordt daarbij beschadigd door
aanvallen (schubs, spreek uit: sjoebs) van
je eigen afweersysteem. MS is om die
reden een auto-immuunziekte. Door de
ontstekingen kunnen je hersenen prikkels
en signalen minder goed verzenden naar
bijvoorbeeld je armen en benen. Je wordt
zo minder mobiel.
Er zijn vier hoofdvormen van MS
waarvan Relapsing-remitting MS de
meest voorkomende is: circa 85% van de
MS-patiënten heeft deze variant. Je klachten verlopen hierbij in een golfbeweging:
periodes van aanvallen (relapsing) wisselen af met die van herstel (remitting).
Tysabri werkt goed als ontstekingsremmer, waardoor het lichaam minder
vatbaar wordt voor aanvallen. Bij langdurig gebruik is er een kleine kans op het
ontstaan van PML, een ernstige herseninfectie. Patiënten, ook mevrouw Holierhoek,
worden hier regelmatig op getest.

Alex: ‘Het is gewoon erg leuk en motiverend om een ziekenhuis vanuit diverse invalshoeken te mogen bekijken. Het houdt je fris en
betrokken en je kunt, mede door jouw inzet,
dingen voor elkaar krijgen zoals destijds het
terugbrengen van het aantal verpleegdagen na
een heupvervanging en het slimmer plannen
en afstemmen van onderzoeksmomenten zodat
patiënten in twee sessies klaar zijn in plaats
van zes. Iedereen wordt daar beter van: de patient, zijn naasten en het ziekenhuis.’
Zijn huidige functie is heel breed: onder
de paramedische diensten vallen disciplines

als fysiotherapie en diëtetiek. Bij sportgeneeskunde is er veel aandacht voor snelle diagnoses van (top)sporters. Alex is zelf ook sportief
aangelegd: zijn roots liggen in de acrobatische rock ’n roll, waarin hij jarenlang gekke
capriolen uithaalde. Tegenwoordig is hij nauw
betrokken bij de organisatie van de Venrayse
Singelloop, dit jaar op 7 oktober. Alex: ‘Vanuit
Sportgeneeskunde vinden we het belangrijk
verenigingen in de regio actief te ondersteunen
door voorlichting en stimulering van op gezond
bewegen gerichte activiteiten. De Singelloop is
daar een mooi voorbeeld van.’

Een ouderwetse
mensendokter
en hij gaat
binnenkort met
pensioen
Bijna dertig jaar is Paul Pop inmiddels
werkzaam voor VieCuri. Als neuroloog en
specialist MS/hoofdpijn, migraine heeft hij,
samen met twee collega’s, de zorg over
zo’n 300 MS-patiënten in de regio Venray.
In maart 2019 gaat hij met pensioen.
Het afscheid nemen is al een beetje
begonnen, dat kan niet anders met
patiënten die je soms maar ééns per half
jaar ziet.

stressgevoelig. Ik heb sinds 2011 enkele aanvallen gehad, gevolgd door herstelperiodes.
Deze MS-variant heet RRMS (Relapsing-remitting
MS, zie kader). Sinds vier jaar krijg ik het medicijn Tysabri en daar heb ik veel baat bij. Het is
heel patiëntvriendelijk: eens in de vier weken
ga ik naar de MS-poli en krijg daar een infuus
met wat ik een shotje noem. De dag daarna voel
ik mijn lichaam al aansterken. Ik kom daarom
graag bij VieCuri in Venray. De verpleging is
vriendelijk en behulpzaam, de artsen zijn top,
ze kennen me er goed. En ik zie daar Sonja, mijn
infuusmaatje en vraagbaak! Zij heeft vijfentwintig jaar MS en alles al meegemaakt.’
Heidi leeft verder een vrij normaal leven:
ze is moeder van twee kinderen van 9 en 12
jaar oud, woont in een fijne buurt in Venray en
werkt achttien uur in de week in een bakkerij.
Daarnaast is ze actief voor het Oranjecomité en
de stichting Make a Wish. Heidi: ‘Prachtig werk,
dat veel voldoening geeft.’

‘Regelmatig van functie wisselen
houdt je fris en scherp’
Alex Sanders, opgeleid als verpleegkundige, kent VieCuri van binnen en van buiten.
Hij begon in 1990 als teamleider Hartbewaking/Intensieve zorg en was daarna leidinggevende op onder andere Verpleegafdelingen, de Revalidatie en binnen het Facilitair bedrijf.
In zijn huidige functie geeft hij leiding aan de Paramedische diensten en Sportgeneeskunde
van VieCuri in Venray en Venlo.

Paul Pop, neuroloog en
MS-specialist bij VieCuri
Venray

Pop omschrijft zichzelf als een ouderwetse mensendokter: ‘Patiënten komen bij
mij met heel specifieke klachten. Als arts zoek
je altijd naar de beste behandeling. Maar voor
mij is het sociale aspect ook heel belangrijk: wat doet iemand in het dagelijks leven
en hoe gaat het met hem of haar. Je bouwt
zo niet alleen een band op met je patiënt,
maar je kunt ook betere begeleiding bieden.
Bij mevrouw Holierhoek die zeven jaar geleden vrij plotseling hoorde dat zij MS had, was
dit niet anders.’
Pop benadrukt dat het voor MS-patiënten
heel belangrijk is om vanuit een brede setting
te worden behandeld: ‘De ontwikkelingen
binnen MS gaan heel hard. Elk jaar komen er
medicijnen bij en worden er nieuwe therapieën ontwikkeld. Je moet echt met een
team van artsen zijn om hier het maximale
uit te halen. Bij VieCuri doen we dat goed,
ook door de nauwe samenwerking met het
MS-Centrum in Sittard, waar veel kennis en
ervaring zit.’
Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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12,5 jaar rolstoeldansen bij Roll for Fun
Rolstoeldansvereniging Roll for Fun bestaat dit jaar 12,5 jaar. Dat werd eind juni gevierd met een feestavond
voor de leden en genodigden. Instructrice Els Kusters uit Leunen: “Door het rolstoeldansen komen mensen in
beweging en kunnen ze tegelijkertijd genieten.”

Roll for Fun ontstond 12,5 jaar geleden uit een initiatief van Stichting BES.
Deze Noord-Limburgse stichting zet zich
in om mensen met een functiebeperking deel te laten nemen aan sporten bewegingsactiviteiten. Els Kusters
is sinds de oprichting van Roll for Fun
dansinstructrice. Ze vertelt: “Ik was zelf
al langer betrokken bij het rolstoeldansen, inmiddels in totaal al 25 jaar.
Toen ik stopte bij de dansschool, werd
ik door Stichting BES benaderd om in
Meerlo les te gaan geven. Ik begon met
een paar proeflessen en daaruit ontstond Roll for Fun.”

In Meerlo bleven de dansers echter niet lang. “De tegelvoer daar was
niet zo geschikt om op te dansen met
de rolstoelen.” Al snel verhuisde Roll
for Fun dan ook naar het gemeenschapshuis van Blitterswijck voor de
repetities. Ook daar zit de vereniging
inmiddels echter al niet meer. “De zaal
in Blitterswijck wordt verbouwd, dus
nu oefenen we in Zaal Wilhelmina in
Swolgen, waar ook een fijne dansvloer
ligt voor het rolstoeldansen.”

Veel promotiewerk
In de afgelopen 12,5 jaar heeft

bare scholen. Dat is ook heel leuk en de
leden genieten hier enorm van.”
Het jubileum heeft de groep
onlangs gevierd tijdens de jaarlijkse
slotavond op donderdag 28 juni.
“Die stond dit jaar geheel in het teken
van het 12,5-jarig bestaan. Het was
een avond voor leden en genodigden.
Zo waren er bijvoorbeeld mensen uit
het bestuur van Stichting BES, familie en vrienden en natuurlijk de leden
zelf. We begonnen met een buffet
en hebben daarna heerlijk gedanst.
We sloten af met een eindbuffet en
rond 22.00 u was de avond afgelopen.
Voor de leden was er nog een aandenken aan het jubileum in de vorm van
een sleutelhanger. Het was een heerlijke avond.”
Momenteel kent Roll for Fun veertien dansers die wekelijks samen
repeteren. “Een leuke groep, die

echt danst voor het plezier”, zegt Els
Voor de toekomst zou ze het echter
mooi vinden als Roll for Fun nog wat
zou groeien. “Het fijnste zou het zijn
als er meer mensen kwamen kijken en
zich bij ons aansloten.”

Bewegen en genieten
Rolstoeldansen dient namelijk een
bepaald doel: mensen in beweging
krijgen. “Mensen komen tijdens het
dansen vanzelf in beweging en gebruiken spieren die ze anders niet zouden
gebruiken. En door het gebruik van
muziek en de contacten met anderen,
is het ook nog eens erg leuk en gaan
de dansers ervan genieten. Dat spoort
ze aan om meer te willen en te kunnen en dat maakt het rolstoeldansen
zo geweldig.”
Meer informatie over Roll for Fun
is te vinden op www.rollforfun.nl

Roll for Fun verschillende hoogtepunten gehad. “In de jaren dat we veel
jongere leden hadden, hebben we
bijvoorbeeld meer aan wedstrijden
meegedaan en daar ook goede resultaten behaald”, vertelt Els. “Nu dansen
we eigenlijk geen wedstrijden meer,
behalve de showdancewedstrijden.
Deze worden door stichting BES en Roll
for Fun iedere drie jaar in Meerlo georganiseerd. We doen momenteel verder
heel veel promotiewerk in de vorm van
demonstraties en workshops. Zo dansen we jaarlijks in verzorgingstehuizen
en geven we workshops op middel-

Bloemrijke akkerranden
voor biodiversiteit
Culturs, Plattelandscoöperatie en Vereniging Innovatief Platteland hebben samen met agrariërs bloemrijke
randen ingezaaid in de regio Horst aan de Maas en Venray. Ook werd er een bord geplaatst bij een van de akkers.

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

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

Vanuit de projecten Bright Tree en
Goed Beezig werken diverse partijen
samen om de biodiversiteit positief onder de aandacht te brengen.
Het inzaaien van de akkerranden is
hier een voorbeeld van. De randen

leveren niet alleen de insecten die
ongewenste plaagdieren bestrijden,
maar ook de vele insecten die helpen
bij de bestuiving.
Door het plaatsen van bord willen de partijen de boodschap ‘actief

in het veld’ neerzetten: “Agrariërs en
burgers begrijpen zo wat de meerwaarde is van de bloemrijke randen
en dit zal zeker de komende jaren
verder in de teelten toegepast gaan
worden.”

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 28

Het warme weer mag nog wel even duren
De meerderheid van de stemmers is het eens met de stelling dat het
warme weer nog wel even mag duren. 61 procent geeft aan dit weer
helemaal prima te vinden voor de zomer. De overige 39 procent is er wel
bijna klaar mee.
De meeste stemmers vinden dat de zon en de warmte zorgen voor het
ultieme vakantiegevoel. Lekker zonnen, zwemmen of gewoon genieten van
het stralende weer, daarvoor hoeven we dit jaar niet af te reizen naar een
tropisch oord. “Wat een heerlijke zomer! Mensen betalen normaal veel geld

aan vliegtickets voor zo’n weer!”, laat een van de stemmers bijvoorbeeld
weten.
Niet iedereen is het echter met hem eens. 39 procent van de stemmers
geeft aan te vinden dat het wel bijna afgelopen mag zijn met dit weer. Het
droogt de natuur uit en levert risico’s op voor bepaalde groepen mensen.
Dat is gewoon niet prettig.
Naast de duidelijke vóór- en tegenstemmers wordt er ook nog een
middenweg nog genoemd. “Het mag even duren, mits het soms flink regent.”

Het Nationaal Hitteplan heeft nut
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Gezondheidsinstituut RIVM kondigde op maandag 23 juli het Nationaal
Hitteplan af. Daarmee roept de organisatie mensen op om extra zorg te
bieden aan kwetsbare mensen en brengt ze de risico’s die deze hitte met zich
meebrengt nogmaals onder de aandacht.
Zo’n Nationaal Hitteplan is nodig, want ondanks dat mensen vaak wel
weten dat de hitte gevaarlijk kan zijn, doen ze er vaak te weinig mee. Het is
daarom niet verkeerd om de gevaren van dit weer nog eens aan te stippen
en te wijzen op de maatregelen die hier tegen genomen kunnen worden.
Uitdroging en oververhitting liggen op de loer, niet alleen voor kwetsbare

mensen, maar voor iedereen. Voldoende drinken, goed insmeren: het zijn van
die dingen die niet vaak genoeg gezegd kunnen worden.
Aan de andere kant mag ook wel een beetje eigen verantwoordelijkheid
worden verwacht. Het zijn allemaal van die open deuren: we weten inmiddels
wel dat het buiten heet is en dat het ook nog wel even heet blijft, daar hebben
we geen Nationaal Hitteplan voor nodig. Het wordt allemaal een beetje
opgeblazen, waardoor mensen zich alleen maar onnodig zorgen gaan maken.
En ook dat is ongezond!
Het Nationaal Hitteplan heeft nut. Wat vindt u? Geef uw mening via Facebook.

Siësta-ticket
entree vanaf 15.00u

26 juli t/m 3 augustus*

ticket ≥120 cm € 1750 | ticket 90 - 120 cm € 1250
*
Woensdag 1 augustus gelden andere tarieven i.v.m. de
Midzomeravond, zie www.toverland.com/midzomeravond

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallo-venray.nl, klik rechts
op de pagina op “zoekertjes plaatsen”.
U kunt dan de tekst opgeven en
meteen de kosten voldoen.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Caravan Hobby classic 400
b.j. 1993 rondzit met voortent.
Compleet met meer dan 30 accessoires.
Minimumprijs 1.950 euro. Kijk op
Marktplaats en toets in: “hobby caravan
startklaar “ Of bel: 0478 58 25 34.
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a.: ploegen.frees.spitmachine.
weibloter.kipper.messtank.schudder.
hark.maaier.tuinbouwmachines.tractor.
enz. alles aanbieden.
Tel.: 06 19 07 69 59.

Ticketverkoop aan de kassa. Voor meer informatie kijk op:

www.toverland.com/siesta

Het is iets van de laatste
tijd: publieke personen roepen iets om daarna, nadat ze
neergesabeld zijn met een te
verwachte stortvloed aan
kritiek, de keutel weer in te
trekken. In een illuster rijtje
kwam minister Blok met stip
binnen in de Top 10. Kloppen
zijn uitspraken?
Blok noemt dat de multiculturele samenleving niet werkt.
Misschien heeft hij een punt.
Tegenvraag is direct: werkt een
monoculturele samenleving
wel? Ik verwacht dat een groot
deel van de problemen zoals
geweld, haat en criminaliteit in
beide vormen aanwezig zijn.
De multiculturele samenleving is niet meer weg te denken. Migratie is van alle tijden.
Aan de basis ligt vaak het
gebrek aan voedsel, welvaart
of veiligheid. Dát, minister
Blok, zit ingebakken in de
mens, niet de genetische
bepaaldheid dat we niet in
staat zijn met andere mensen
samen te leven.
Dat verschillende bevolkingsgroepen goed in een land
kunnen samenleven, bewijst
juist Nederland. Neem als
voorbeeld de diversiteit van
Nederlanders onderling (Friezen
zijn toch anders dan
Limburgers). Vanuit steden hoor
je juist nu voorbeelden van hoe
goed verschillende culturen
met elkaar door de deur kunnen.
Mocht Blok de uitspraken
doen? Veel mensen vinden van
wel want Vrijheid van
Meningsuiting. Die vlieger gaat
niet op. Als minister heeft hij
een rol in het publieke debat.
Hij noemt onze samenleving
mislukt. Dat vind ik voor een
politicus een gevaarlijke uitspraak en draagt zeker niet bij
aan minder verdeeldheid in ons
land. Ook schoffeert hij nog wat
landen. Niet bepaald diplomatiek, toch één van de kerncompetenties van een minister van
Buitenlandse Zaken.
Als Willy’s Wereld ooit een
kabinet krijgt, dan toch zeker
zonder Stef Blok.
Willy
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Venrays talent
2

Jong sporttalent: Dagmar Boom

De gemeente Venray heeft een enorm gevarieerd sportaanbod, van voetbal en korfbal tot handboogschieten en paardrijden. Ook aan talenten is er in de gemeente geen gebrek. In deze serie komen jonge
sporttalenten uit de gemeente Venray aan het woord en vertellen ze over hun sportcarrière. Deze week
volleybalster Dagmar Boom (18) uit Leunen.

gezegd. Montreux is echt de mooiste
locatie die ik ooit heb gezien met het
volleyballen.” Wat dat betreft zijn haar
grootste dromen al uitgekomen, maar
daar heeft ze ook hard voor moeten
werken. “Vooral toen ik een jaar of 15
was moest ik er hard aan trekken.
Maar dat zit wel in mij, als ik echt iets
wil, dan gaat er een knop om en dan
ga ik er ook voor.” En nog steeds
werkt ze hard om nieuwe doelen te
bereiken. Ze droomt ervan om de
Duitse Eredivisie te bereiken:
“Het niveau is daar een stuk hoger als
in Nederland.” Niet voor niks traint ze
daarom acht keer per week, vaak
twee keer per dag. “In de ochtend
doen we krachttraining en in de
middag is het volle bak baltraining,
waarbij we trainen op verschillende
wedstrijdsituaties.”

Fulltime volleybal
Met al dat trainen is Dagmar zo
goed als fulltime bezig met volleybal, waardoor school er een beetje

Hoewel Dagmar tegenwoordig
op hoog niveau aan volleybal
doet, is het voor haar met voetbal
begonnen. “Mijn vader wilde me
graag op voetbal krijgen”, vertelt
ze. “Dat deed ik toen, maar ik zat
altijd tussen de grote jongens en
er kwam ook veel fysiek contact
bij kijken. Dat viel me dus behoorlijk tegen, waarna mijn vader voor
de grap volleybal voorstelde.
‘Daar zit een net tussen dus daar
heb je geen fysiek contact’, zei hij
dan.” Toen ze 8 jaar oud was, ging
ze samen met haar vader in
Eindhoven kijken naar een wedstrijd van het nationale damesvolleybalteam. “Daar zag ik toen
Manon Flier (voormalig
Nederlands volleybalspeelster,
red.) voor het eerst spelen en het
eerste wat ik toen dacht was:
vette shit! Manon Flier is super
lang, net als veel volleybalspelers.
Ze sloeg de bal super hard over het
net, waarna deze op de grond

stuiterde en metershoog de lucht
invloog. Dat heeft toen zo’n indruk op
mij gemaakt, dat ik meteen wist dat ik
dat ook wilde kunnen”, vertelt ze met
een glimlach op haar gezicht.

Veel talentvolle
sporters
Dagmar gaf zich op bij ActiveRooy
in Venray, waar ze meedeed aan twee
proeflessen. Toen al zei de coach:
“Dat wordt een goeie.” Ondertussen
beoefent ze de sport al ruim tien jaar.
“Ik heb een hele tijd bij ActiveRooy
gezeten en ben toen bij Set-Up in
Meerlo terechtgekomen. Vervolgens
ben ik naar Peelpush in Meijel gegaan,
die toen nog Eredivisie speelde, maar
dit jaar gedegradeerd zijn. Tussendoor
volgde ik op de zondag de Summa
Volleybalschool.” Van haar vijftiende
tot haar achttiende heeft Dagmar in
Arnhem in Papendal in het talententeam gespeeld. “Papendal is een
terrein waar heel veel talentvolle

bij inschiet. Zodoende gaat ze
naar een LOOT-statusschool, waarmee ze het recht heeft om af te
wijken van de normale onderwijsregelgeving. “Dat is allemaal
goed geregeld. Ik zit nu op havo
5 en ik doe gespreid examen,
wat wil zeggen dat ik daar twee
jaar de tijd voor krijg. Het is een
vrijstelling die je krijgt vanuit
de overheid als je een bepaalde
talentenstatus behaald hebt.”
Haar ouders dringen er op aan
dat ze na haar havo nog een
opleiding gaat doen, maar voor
Dagmar staat volleybal altijd op
nummer één. “Het is nu kijken
hoe het met het volleyballen
verloopt. Ik ga hoe dan ook iets
met sport doen, of dat nu een
opleiding wordt of niet. Ik vind
het hartstikke zonde om te zien
dat er mensen zijn met talent,
die uiteindelijk toch kiezen voor
een opleiding en de sport dan
helemaal achter zich laten.”

sporters zitten, van rolstoelbasketballers tot skiërs en snowboarders.
Daar heb ik veel vrienden aan overgehouden, want je zit toch drie jaar bij
elkaar. Vorig jaar is er één van mijn
vrienden zelfs naar de Olympische
Spelen geweest en dat is toch echt wel
vet”, vertelt Dagmar niet zonder trots.
Voor het komende seizoen zit
Dagmar zo goed als zeker onder de
pannen bij Eurosped in Vroomshoop,
waar ze in de Eredivisie gaat volleyballen. Daar gaat ze het opnemen tegen
andere damesteams uit heel
Nederland. “Toen ik 14 jaar was
droomde ik er van om Eredivisie te
spelen en nu doe ik dat gewoon.”
Dat is niet haar enige meisjesdroom
die al uit is gekomen. Vorig jaar
maakte ze haar debuut in het
Nederlandse team. “Ik werd gebeld
door de coach met de vraag of ik mee
kon komen naar Montreux, in
Zwitserland. Dat kwam helemaal uit
het niets, ik lag te zonnen in de tuin.
Totaal in de war heb ik natuurlijk ja

HALLO Venray zoekt sporttalenten
Voor onze nieuwe serie ‘Venrays talent’ zijn we op zoek naar jonge en talentvolle sporters uit de gemeente. Ben jij super goed in majorette? Win je alle prijzen op het gebied van
basketbal? Of ben je een echte tenniskampioen? Geef je dan op via redactie@hallo-venray.nl en wie weet ben jij de volgende die wordt geïnterviewd!

Clinics ter voorbereiding op Singelloop
De vijfde editie van de Venrayse Singelloop vindt plaats op zondag 7 oktober. Ter voorbereiding organiseert de lopersgroep ATV Venray vanaf zondag 19 augustus clinics.
Tijdens deze clinics bereiden
deelnemers zich gedurende zes weken
voor op de Singelloop. Ze ontvangen
een trainingsschema en vanaf zondag

19 augustus is er zes weken lang
iedere zondagochtend een groepstraining. In de groepstraining is er veel
aandacht voor de looptechniek en

-houding. De training staat onder
leiding van gediplomeerde looptrainers en vindt plaats op de atletiekbaan van ATV Venray aan de Sportlaan

1 in Venray. Deelname aan de training
is mogelijk als je tenminste 5 kilometer kunt hardlopen. Je bepaalt zelf je
doel: 5 kilometer of 10 kilometer

lopen. Meer informatie over de clinics
opvragen en aanmelden voor de
clinics, kan door te mailen naar:
lopersgroep@atvvenray.nl
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aan
Elke Scherders

Social
media
Zelf doe ik het niet zo
vaak, maar voor sommigen is
het een dagelijkse bezigheid.
Het posten van foto’s op
Facebook of Instagram.
Proberen de goede hoek te
vinden en de juiste hoeveelheid licht te krijgen om er zo
leuk mogelijk uit te zien.
Hoeveel likes kan je krijgen?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Elke Scherders
16 jaar
Venray
Raayland College,
Gilde Opleidingen

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou nog heel veel reizen willen
maken. Ik vind reizen superleuk. Ik zou
nog wel een keer naar New York,
Indonesië en China toe willen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou supersnel willen kunnen
vliegen, want dan kan ik een hele
mooie wereldreis maken in maar een
paar weken tijd. Op deze manier kan
ik veel mooie plekken bezoeken in
een korte tijd.

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik heb de trend Rainbow Loom
gevolgd. Dat is van kleine elastiekjes armbandjes of poppetjes maken.
Vroeger was het echt geweldig en nu
denk ik: wat vond ik er zo leuk aan?
Welke herinnering bezorgt je kippenvel?
Van het heel hard optrekken met de
auto krijg ik altijd kippenvel.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Ik was 2 jaar oud en ik kon amper
praten, maar ik was de hele tijd aan
het roepen ‘oorbel’. Mama werd er
gek van. Hierna zijn we gaatjes in mijn
oren gaan laten schieten.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?

De vakantie naar Amerika. Het was
daar echt mega tof. Maar helaas
besefte ik dat pas toen ik weer in
Nederland was.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Amerika, want ik ben superfan van
Amerika.
Heb je een verborgen talent?
Ik kan heel goed kletsen, maar dat
weten de meeste mensen onderhand
wel.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto van mij en een vriendin op
mijn mobiel is de laatste foto die ik
heb gemaakt.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Jazeker. Aan het liedje San Francisco

(Be Sure To Wear Some Flowers In
Your Hair) heb ik speciale herinneringen.
Wat is je favoriete game?
Roller Coaster Tycoon. Ik weet het:
het is echt een spel uit de oude doos.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Mijn eindexamens van het vmbo zou
ik nooit meer overdoen.
Wat zou je later willen gaan doen?
Ik zou echt nog niet weten wat ik
later wil gaan doen. Ik hoop als ik dit
later teruglees, dat ik het wel weet.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Jungkook van BTS.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Dat ik echt een mega-autoliefhebber ben.

Door social media kan je
zien wat mensen aan het doen
zijn met hun leven en het is ontzettend handig om verjaardagen te onthouden. Maar gaan
we soms niet te ver? Mensen
posten foto’s die positieve
dingen laten zien, willen laten
horen dat ze een promotie
hebben gekregen of dat ze hun
rijbewijs hebben gehaald. Er zijn
weinig negatieve foto’s te zien
waarop iemand verdriet heeft
omdat zijn relatie uit is. Er zijn
weinig teksten te zien die pijn
uitdrukken, mensen voelen zich
dan al snel ongemakkelijk.
Natuurlijk laat je dit niet zo
graag zien, maar het hoort nu
eenmaal bij het leven.
Door social media zijn mensen
bang om hun negatieve gevoelens te uiten omdat ze denken
dat anderen deze niet hebben.
Maar iedereen heeft het. Zou
het niet mooi zijn als mensen
dit ook soms durven te laten
zien? Om het echte leven te
laten zien in plaats van het
leven op je telefoon?
Anne Jacobs
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Renske Stevens, Vera Molenaar en Sara van Hout zijn de redacteuren van deze extra jongerenpagina van HALLO Venray. Het afgelopen jaar hebben ze voor een schoolopdracht hard
gewerkt aan een ondernemingsplan voor een eigen magazine. Het uitbrengen van dit magazine, genaamd Young Central City, was niet helemaal haalbaar, maar een mooie pagina in
HALLO Venray behoorde wél tot de mogelijkheden. Hieronder vertellen ze over hun project.
“Wij volgen alle drie het vak Management
en Organisatie. Voor dit vak hebben wij de
opdracht gekregen om een ondernemingsplan te schrijven. Om dit ondernemingsplan
te schrijven, moesten we eerst een fictief
bedrijf verzinnen. Al vrij snel kwamen we op
het idee om vanuit het idee van een magazine ons ondernemingsplan uit te werken.

In dit ondernemingsplan hebben wij de identiteit van ons fictieve bedrijf moeten beschrijven, doelstellingen moeten opstellen en
een marketing- en personeelsbeleid moeten
maken. Ons magazine zou ‘Young Central City’
gaan heten, want het zou de centrale stad
voor informatievoorziening voor jongeren in
Nederland moeten worden.

Het ondernemingsplan schrijven was één
stap, maar dit fictieve bedrijf zou ook uitgevoerd moeten worden of een variatie hierop.
Vandaar dat jullie op deze pagina artikelen
van ons lezen en niet van de vaste redacteuren. Door de beperkte tijd die wij hebben en onze beperkte ervaring in de wereld
van kranten en magazines was het voor ons

niet mogelijk om ‘Young Central City’ uit te
brengen. Vandaar dat wij deze jongerenpagina hebben gevuld. Zo hebben wij toch nog
een beetje ons doel bereikt. Voor een week,
hebben wij de informatievoorziening voor
jongeren verzorgd. Wellicht niet van heel
Nederland, maar wel van heel gemeente
Venray.”

Drie gastredacteuren

Maak kennis met Renske, Sara en Vera
Leuk dat je een kijkje neemt op de jongerenpagina van HALLO Venray! Deze keer
geschreven door Renske Stevens, Sara van
Hout en Vera Molenaar. Wij zijn drie leerlingen van het Raayland College uit Venray.
De toetsweek is inmiddels achter de rug
en wij hebben onze rapporten opgehaald.
Dit betekent dat we volgend jaar aan ons eindexamenjaar beginnen: vwo 6. Even een kort
voorstelrondje. Renske (links op de foto) is
17 jaar oud, woont in Maashees en doet aan gardedansen. Sara (midden) is 16 jaar oud, woont in
Venray en is lid van Scouting de Peelspeurders.
Vera (rechts) is 17 jaar oud, woont in Venray
en speelt hockey bij MHCV. “Wij hebben elkaar
leren kennen doordat we in de brugklas bij
elkaar in de klas zaten. Nu enkele jaren later zitten we nog steeds bij enkele vakken bij elkaar
in de klas, zoals bij het vak Management en
Organisatie.”

Young Central City:
Eindexamens achter de rug

Klaar voor nieuw avontuur
De eindexamens zitten er weer op. Dat betekent dat veel leerlingen een diploma op zak hebben en beginnen aan een nieuw avontuur. Renske, Vera en Sara spraken met drie van hun
afgestudeerde schoolgenoten over hun toekomstplannen.
Anouk: ‘Ik heb heel veel zin om te beginnen
met de studie’
Anouk Huberts heeft haar havo-diploma
behaald. “Na de zomervakantie ga ik Facility
Management studeren aan de Hogeschool
Zuyd of aan de HAN in Nijmegen. Ik moet nog
een keuze maken tussen deze twee scholen.”
Tijdens de studie Facility Management word je
opgeleid om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt in een bedrijf. “Daarnaast leer je
om mensen te ondersteunen, zodat ze hun taak
binnen het bedrijf zo goed en efficiënt mogelijk
kunnen uitvoeren.”
Anouk begon eerst met een brede oriëntatie
op allerlei studierichtingen. Al vrij snel kwam ze
erachter dat ze het leuk vindt om dingen te regelen en te organiseren en om mensen te ondersteunen in wat ze doen. “Ik ben gaan zoeken
naar een opleiding waarbij zowel het management als het sociale aspect centraal stond”, vertelt ze. “Hierop sloot facility management mooi
aan.” Als ze klaar is met haar opleiding, wil ze
graag in de facilitaire dienst van een ziekenhuis
werken. “De zorg spreekt me erg aan.”
Ze gaat nog niet meteen op kamers, vertelt
Anouk. “Ik heb nog een baantje hier in Venray
waar ik tevreden mee ben en het scheelt natuurlijk ook in de kosten om thuis te blijven wonen.”

Of ze zin heeft in de introductieweek, weet ze
nog niet zo goed. “Ik vind het een beetje span-

nend, omdat het een heel nieuw avontuur is
en ik niemand ken die deze studie gaat doen.
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Ontwikkelingen en kernwaarden

Wat gebeurt er allemaal op
het Raayland College?
Renske, Vera en Sara zitten alle drie op het Raayland College in Venray. Nu hebben ze even vakantie, maar normaal gesproken brengen ze heel veel tijd door op deze middelbare school.
Ze waren dan ook benieuwd hoe de school zich komende tijd gaat ontwikkelen en klopten bij de schoolleiding aan voor informatie.
Het Raayland College heeft het
afgelopen schooljaar veel veranderingen doorgemaakt. Zo heeft het
een nieuw logo gekregen en is het
maatwerkonderwijs bij een deel van
de school ingevoerd. Dit is ingevoerd
bij de brugklassers, vmbo leerjaar 2
en havo en vwo leerjaar 4.

Eigentijds onderwijs
Aankomend schooljaar wordt
maatwerkonderwijs worden toegepast op de hele school. “Het Raayland
College is begonnen met maatwerkonderwijs, omdat ze het belangrijk
vindt om een school te zijn waar
kinderen eigentijds onderwijs kunnen krijgen, goed voorbereid worden
op de toekomst en in grote mate zelf
kunnen bepalen hoe ze leren door ze
de mogelijkheid te bieden om zelf
keuzes te maken”, aldus het Raayland
College. Dit kan in de maatwerkuren.
In het begin van het schooljaar is er
veel aandacht besteed aan het coachen van de leerlingen en de begeleiders in dit proces. Leerlingen kunnen
in het keuzedeel kiezen of ze zich

willen verdiepen of versterken in een
vak. Waar mogelijk kunnen de leerlingen ook versnellen of verbreden, wat
inhoudt dat ze een vak op een hoger
niveau kunnen volgen. Ook is voor
alle leerlingen het 40-minutenrooster
ingevoerd. Dit houdt in dat de lessen 10 minuten korter duren, maar de
totale lestijd per vak blijft hetzelfde.
Ook is het motto van het Raayland
College veranderd: ‘Raayland wereldwijzer, de toekomst begint vandaag’.
“Het Raayland College staat voor de
persoonlijke ontwikkeling van zowel
leerlingen als medewerkers. Iedereen
is anders en heeft zo zijn eigen interesses en capaciteiten. Een belangrijke voorwaarde om het beste uit
jezelf te halen is een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders,
medewerkers en externe relaties”,
volgens het Raayland College.

Zes waarden
Naast het nieuwe motto heeft het
Raayland College zes waarden opgesteld om dit te bereiken. Een grootse
schatkamer vol talenten is de eerste

waarde. Docenten en mentoren staan
altijd klaar om de leerlingen te begeleiden en zorgen ervoor dat je je doel
niet uit het oog verliest.
Iedereen is gelijk, niemand
hetzelfde is de tweede waarde.
Jezelf zijn en blijven is best een uitdaging. Het is daarom fijn als dit proces
ruimte krijgt in een veilige omgeving,
het Raayland College.
De derde waarde is: In aansprekend dialoog met én voor elkaar.
Als we elkaar de kans geven en
elkaar willen begrijpen, kunnen we
elkaar pas écht leren kennen. Dat is
de beste start voor een evenwichtige
toekomst. De toekomst begint vandaag is de volgende waarde. De bijdrage van het Raayland College aan
de rest van je leven. Het Raayland
College hoopt deel te zijn geweest
van je ontwikkeling.
De vijfde waarde is de kracht
van verbindend leven en leren.
Het Raayland College is er om het
talent van haar leerlingen te laten
groeien. Door ruimte en inzicht
te geven. Met elkaar op reis naar

vooruit: Het onderwijs voor ieders
toekomst vraagt om meer dan
alleen lesstof is de laatste waarde.
We moeten elkaar uitdagen om
tot andere vormen en inzichten te

komen. En met deze waarden hoopt
het Raayland College op weer een
mooi schooljaar, met trotse docenten
en leerlingen, waarin mooie resultaten bereikt zullen worden.

informatie voor jongeren
Maar daarnaast denk ik ook dat het heel veel
nieuwe herinneringen gaat opleveren. Ik heb
wel erg veel zin om aan mijn studie te beginnen.
Ik denk dat het wel veel drukker gaat worden
dan de middelbare school, maar eerst nog maar
eens kijken of ik in Heerlen of in Nijmegen ga
studeren.”
Kim: ‘Ik voelde me bij de HAN erg thuis’
Kim Nijssen heeft ook net haar havo-diploma
gehaald en gaat na de zomervakantie ergotherapie studeren aan de HAN in Nijmegen. “Met deze
studie word je opgeleid tot ergotherapeut. En als
ergotherapeut help je mensen met hun revalideringsproces, maar je helpt ook mensen die
enigszins beperkt zijn om dingen zelfstandig te
kunnen doen”, vertelt ze. Als ze haar studie heeft
afgerond, wil Kim beginnen met werken voor
een bedrijf of in andermans praktijk, maar later
wil ze misschien wel een eigen praktijk starten.
Eigenlijk wilde ze verpleegkunde gaan studeren. “Maar dat bleek voor mij niet haalbaar.
Ik ben zelf bekend met ergotherapie en ik weet
wat voor betekenis het resultaat van deze therapieën voor mensen kan hebben. Ik wil zelf dat
gevoel dat mensen hebben als ze resultaat hebben geboekt tijdens hun therapie kunnen overdragen. Ik heb ervoor gekozen om deze studie
aan de HAN te volgen, aangezien deze studie
niet op heel veel plaatsen in Nederland wordt
gegeven en de HAN het dichtstbij is. En daarnaast voelde ik me tijdens bezoeken aan de HAN
erg thuis.” Kim kijkt uit naar de introductieweek
van de HAN. “Natuurlijk is het in het begin een
beetje spannend, maar het lijkt me leuk om
nieuwe mensen te ontmoeten met dezelfde inte-

resses als ik. En ik heb daarnaast erg zin in de
verschillende activiteiten.”
Een belangrijke tip van Kim voor leerlingen
die volgend jaar hun studiekeuze gaan maken:
“Streep de studies af die je sowieso niet aanspreken, zo blijft er nog een select aantal studies over waar je je in moet gaan verdiepen.
En bezoek van deze studies meeloopdagen, want
meeloopdagen geven je een erg goed beeld
over de inhoud van een studie. En praat met studenten, want zij zijn de enige personen die echt
weten hoe het is om deze studie te volgen.”
Martijn: ‘Je hoeft niet te stressen’
Martijn Vennekes heeft ook zijn havodiploma op zak. De fanatieke hockeyer houdt
ervan om met zijn vrienden uit te gaan en heeft
vakken als informatica, Duits en economie in
zijn pakket. Daarnaast is Martijn een tijdje leider
geweest van de debatgroep van het Raayland
College. Na de zomer komt Martijn weer gewoon
terug naar het Raayland College, want hij gaat
naar het vwo. “Ik wil graag een studie aan de
universiteit volgen, omdat je daar beter wordt
opgeleid en meer toekomstperspectieven hebt”,
vertelt hij.
De ervaring die hij opdeed bij de debatgroep
van het Raayland gaat hem van pas komen bij
het vwo, verwacht hij. “Door lid te zijn van de
debatgroep krijg je automatisch voor bepaalde
vakken al een hoger punt, zoals met het eindexamendebat bij Nederlands. Ook leer je bij
de debatgroep hoe je jezelf en je verhaal moet
presenteren, waardoor je beter voor de klas kan
staan.”
Ook Martijn heeft een goede tip voor de

leerlingen die volgend jaar eindexamen gaan
doen. “De leraren maken het allemaal eigenlijk veel groter dan het is. Zolang je er goed
voor staat, hoef je eigenlijk niet te stressen. Ook vond ik de schoolexamens moeilijker dan het Centraal Examen, op economie na.
Maar als je toch erg zenuwachtig bent voor

bepaalde vakken, zou je naar een eindexamentraining kunnen gaan. Dat heb ik ook gedaan
voor economie en scheikunde. Verder is het
belangrijk dat je aan de slag gaat met zelfstudie
en vooral in de meivakantie extra blokt. En dan
hoef je alleen bij de toets nog maar te bewijzen
dat je het kunt.’
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HALLO Venray tipt
een zomerboek
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Aan tafel met een toerist
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Venray elke week een bezoeker van de gemeente Venray:
waarom komen zij naar onze gemeente? Deze week: Gerard en Marian van der Doelen uit Oss, die camping de
Witte Vennen al jaren bezoeken.

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 Annette van Geloof van boekenwinkel
Roojboek in Venray.

“Dit is nu het tiende jaar dat we
hier op de camping zitten”, vertellen
Gerard en Marian. Ze zitten op hun
campingstoeltjes in de schaduw van
hun koffie te genieten. “We zijn hier
ooit terechtgekomen doordat vrienden
hier ook op de camping zaten.
We vonden het toen zo lekker rustig
en mooi dat we besloten om hier ook
voortaan te gaan kamperen”, vertelt
Gerard. “We staan er nu van half april
tot eind mei en proberen er zo veel
mogelijk te zijn. Als het lekker weer is
en we niks gepland hebben thuis in
Oss, dan zijn we hier te vinden.”
Over anderhalve week komen de

Door haar werk in een boekenwinkel komt Annette veel in aanraking met boeken. Deze zomer kiest
ze voor het boek Royals, geschreven
door Rachel Hawkins. “Het is het
perfecte boek voor op het strand
of op vakantie! Het is niet al te dik,
dus het past nog makkelijk tussen je
zwemkleding en strandjurkjes en het
is ook nog eens een heel tof verhaal
dat heerlijk wegleest”, vertelt ze.

Zomer in Schotland
Royals vertelt het verhaal van
Daisy Winters. “De zus van Daisy
Winters is verloofd met de kroonprins
van Schotland. Als de diverse royalty
blogs ook Daisy ontdekken, wordt
ze het middelpunt van een schandaal. Ze moet daarom de zomer
doorbrengen in Schotland, met de
koninklijke familie en hun vrienden.
Dit terwijl ze juist zo had uitgekeken naar haar zomer met haar beste
vriendin Isabelle. Tot overmaat van

kleinkinderen van het stel weer op
bezoek. Marian: “Ze komen ieder jaar
bij ons op visite op de camping.
Dit doen ze al tien jaar, ze zijn nu 13 en
14 jaar oud. Ze vinden het nog altijd
geweldig om bij ons te komen logeren.
Ze kennen inmiddels veel andere
kinderen die hier ook jaarlijks komen.
Dat maakt het erg leuk voor ze, omdat
ze dan weer samen met hun leeftijdsgenootjes kunnen spelen.”
Het stel vertelt dat ze niet heel
veel uitjes plannen als ze hier op de
camping zitten. “We genieten vooral
van de rust en de omgeving hier.
Dat doen we bijvoorbeeld door te

fietsen. We gaan vaker naar het
stiltegebied in Broekhuizen en naar de
Maasduinen. We zijn ook wel eens
naar Irrland geweest hier vlak over de
grens, dat was voor de kinderen echt
geweldig.”
Maria: “Volgende week is het weer
zomervakantie en dan is het een stuk
drukker op de camping. Dan spelen er
kinderen en is er meer ‘reuring’, daar
kijken we wel naar uit. Dan zien we
ook weer veel mensen die we hier de
afgelopen tien jaar hebben ontmoet.
Dat is het mooie aan kamperen,
je ontmoet steeds weer nieuwe
mensen.”

ramp raakt ze in Schotland verwikkeld in nog meer schandalen dankzij Sebastian, de jongere broer van
de kroonprins. Maar dan ontdekt ze
dat ook aan het hof mensen zo hun
geheimen hebben.”

Veel clichés,
niet storend
“Het boek bevat een heleboel
clichés”, vindt Annette, “maar is
wel zo ongelooflijk leuk geschreven dat deze geen moment storend
zijn! Daarnaast, als het zonnetje
lekker schijnt en je in je ene hand
een ijsje en in je andere hand een
boek hebt, dan hoeft een boek niet
veel meer te zijn dan dat, toch?
Wie wil er nu niet in een strandstoel aan het zwembad dromen
van knappe prinsen, hertogen en
markiezen? En over tiara’s, mooie
jurken en dansen op een officieel
bal?”

De natuur in met fotograaf Rob

De Psychiatrieroute
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 week licht hij iedere week een mooi
wandelgebied uit. Deze week geen echt natuurgebied, maar wel een mooie wandelroute:
De Psychiatrieroute. De route voert van het centrum van Venray over het St. Annapark en het
Servaashof en laat het psychiatrieverleden van Venray zien. De route gaat door bosrijke gedeeltes,
maar voert ook langs monumentale gebouwen, de beeldentuin en de kerk van Venray.
Kijk voor meer informatie over de Psychiatrieroute op: www.liefdevoorlimburg.nl/wandelen
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Naar het museum in Venray

Klompencollectie Carel Jeuken - Leunen
Wie vakantie in eigen land of zelfs in eigen gemeente viert, hoeft zich zeker niet te vervelen. Waar
Amsterdam het Rijksmuseum heeft en Maastricht het Bonnenfantenmuseum, heeft Venray ook genoeg te bieden op dat gebied. In deze zomerserie laten we de kleine pareltjes uit de museumwereld zien, gewoon in
Venray. Vandaag staat de klompencollectie van Carel Jeuken uit Leunen in de schijnwerpers.

In heel Nederland zijn er nog maar
zes klompenmakers die het 800 jaar
oude vak van vader op zoon doorgegeven kregen. Carel Jeuken (69) uit
Leunen is er daar één van. Hij leerde
het vak van zijn vader en is zo de
vijfde generatie klompenmaker.
“Het beroep zit al meer dan 200 jaar in
onze familie”, vertelt hij trots. De vier
generaties voor hem waren klompenmaker voor hun beroep, maar voor
Carel is het bij een hobby gebleven.
Een uit de hand gelopen hobby, dat
wel. Behalve een flinke werkplaats,
heeft Carel een verzameling van meer
dan vijfhonderd klompen in zijn
kelder. Daarnaast is hij vaak te vinden
op allerlei braderieën en bij musea en
is hij bezig met het opleiden van
leerlingen in het vak.
In 1986 nam Carel het vak over
van zijn vader. “Als kleine jongen
hielp ik hem altijd al samen met mijn
broer”, vertelt hij. “Toen mijn vader
met pensioen ging, wilde ik niet dat
het klompenmakersvak in onze familie verloren zou gaan. Daarom ging ik
ermee verder.” Het is niet gemakkelijk
om het vak te leren, stelt Carel. “Als je
één avond in de week meekijkt in een
werkplaats, dan doe je er toch wel

vijf jaar over om het helemaal onder
de knie te krijgen.” Klompen worden
gemaakt van populieren-of wilgenhout. “Ik vind het zelf heel bijzonder
dat je van een boom iets maakt waar
mensen op vooruit kunnen. Van stam
naar schoeisel.” Als het hout zo’n
30 tot 35 jaar oud is, wordt de boom
omgezaagd en in blokken verdeeld.
Met een bijl wordt de klomp dan in
vorm gekapt, daarna wordt deze met
een paalmes op een snijbank in model
gesneden. Met een dopbeitel worden
ze dan uitgedopt en met een lepelboor op diepte gemaakt. Ten slotte
worden de klompen bijgesneden,
gladgemaakt, gedroogd en mogelijk
beschilderd.

‘Belangrijk het vak
door te geven’
Er worden nog ongeveer
400.000 draagklompen geproduceerd
in Nederland. Die worden verspreid
over de hele wereld. Daarnaast worden er tegenwoordig nog heel veel
klompen voor het toerisme gemaakt.
Jeuken: “In Nederland zijn er nog
zo’n 35 handmatige klompenmakers,
waarvan er 25 boven de 65 jaar zijn.

Bijna alle klompen worden inmiddels
machinaal gemaakt. Toch is het belangrijk om het vak door te geven, want
de klomp is echt een symbool voor
Nederland. Waar je ook komt, als je een
klompje laat zien dan roepen mensen
altijd: ‘Holland!’.” Zelf heeft Carel geen
kinderen, maar hij leidt wel verschillende leerlingen op in zijn vak. “Het is
cultureel erfgoed van Nederland, dat
moet behouden blijven.”
Behalve klompen maken, verzamelt Carel ze ook graag. In zijn
kelder heeft hij een grote collectie klompen uit Nederland, België,
Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal
en Hongarije. Deze verzameling begon
allemaal met een lijstje van zijn vader.
“Daar stonden alle klompenmakers
uit de verre omgeving op. Die heb
ik allemaal opgezocht, eerst samen
met mijn vader en daarna alleen of
met mijn vrouw. Een heel avontuur”,
blikt hij terug. “De meeste klompenmakers waren al overleden, maar via
kinderen of kleinkinderen heb ik toch
van allemaal een paar kunnen kopen,
ruilen of krijgen.” Alle klompen staan
tentoongesteld in verschillende ruimtes. “Achter elk paar zit een verhaal.
Dat vind ik er zo mooi aan.”

verschillende klompen. “De Spaanse
klompen hebben vaak noppen eronder en de Franse klompen zijn heel
chic”, vertelt Carel. “Belgische klompen hebben een patroon erin gebrand
in plaats van erop geschilderd. Ik heb
ook smokkelaarsklompen in mijn collectie. Die hebben een voetafdruk die
andersom staat, zodat hun achtervolgers niet zien welke kant ze oplopen.
Jodenklompen uit de oorlog zitten ook
in mijn collectie. Die werden bijvoorbeeld in kamp Vught gebruikt. Er zit
een extra punt aan, zodat ze moeilijk
weg konden lopen.”
Soms maakt Carel zich zorgen

over de toekomst van zijn collectie.
“Ik vraag me wel eens af wat ermee
moet gebeuren als ik er niet meer
ben. Je kunt ze natuurlijk opstoken,
maar dan heb je er maar heel even
plezier van”, lacht hij. “Ik hoop dat de
klompen en het vak in stand gehouden kunnen worden.”
De klompencollectie van
Carel Jeuken is bij hem thuis aan
Albionstraat 33 in Leunen te bezichtigen. Als hij thuis is en tijd heeft leidt
hij bezoekers rond door zijn collectie. Daarnaast kan er altijd een telefonische afspraak voor een bezoekje
gemaakt worden via 0478 58 75 80.
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HALLO Venray wil graag wat
meer van de wereld zien. We zijn
daarom op zoek naar de leukste,
creatiefste en origineelste foto
van HALLO Venray op vakantie.
Dus, ga jij deze zomer lekker weg?

Iedere klomp is
verschillend

Maak dan een leuke foto samen met de

Bijna iedere klomp uit de collectie van Carel is verschillend. “De ene
klomp is de andere niet”, legt hij
uit. “Er zijn heel veel verschillende
modellen en iedere klompenmaker heeft daarbij vaak ook nog een
eigen patroon in de beschildering.”
Zijn vrouw Nelly helpt hem met het
beschilderen van zijn eigen klompen.
“We gebruiken het patroon dat mijn
opa ontworpen heeft. Het Jeukenmotief wordt dat wel genoemd, of het
Venrays model.” Verschillende landen en streken hebben daarnaast ook

daarnaast gepubliceerd in HALLO Venray.

HALLO en misschien win je wel een van
onderstaande prijzen. Alle foto’s worden
Stuur je foto (van minimaal 500 kb) naar
redactie@hallo-venray.nl vóór vrijdag
31 augustus.

1e prijs: Lunch ‘Laat je verrassen, 2 halen 1 betalen’
beschikbaar gesteld door Hotel Brasserie De Zwaan

2 prijs: Tegoedbon voor een uur gratis bowlen
e

beschikbaar gesteld door Restaurant Bowling Venray

3e prijs: Cadeaubon van 25 euro
beschikbaar gesteld door Jeans Centre Venray
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Fietsvierdaagse

Pop Up Galerie LIHVE

Locatie: rondom Venray

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Cultura Venray
Locatie: Kapelaanspad Venray

zo
29
07

Taalcafé
Tijd: 13.00 uur
Locatie: BiblioNu Venray

vr
27
07

za
28
07

Kermis Blitterswijck
Locatie: Blitterswijck

ma
30
07
di
31
07

Kermis Blitterswijck
Locatie: Blitterswijck

Kermis Blitterswijck
Locatie: Blitterswijck

Fietsvierdaagse

Live streetart

Jeu de Boules Eurotoernooi

Locatie: rondom Venray

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

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

Pop Up Galerie LIHVE

Pop Up Galerie LIHVE

Breicafé

Tijd: 14.00-20.00 uur
Organisatie: Cultura Venray
Locatie: Kapelaanspad Venray

Tijd: 12.00-16.00 uur
Organisatie: Cultura Venray
Locatie: Kapelaanspad Venray

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Workshop Singer Songwriter

Venray Oldtimer City

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum Venray

Kermis Blitterswijck

Beeldhouwdemonstratie

Locatie: Blitterswijck

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Engelse Tuin Venray

Knapzakken Toer

Cultuurcafé Live

Tijd: 09.30 uur
Locatie: startpunt hotel Asteria Venray

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: foyer Schouwburg Venray

Tabletcafé

Zomeravondconcert

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Oefenen voor
theorie-rijbewijs
In de bibliotheek van Venray kan iedereen die op moet voor zijn theorieexamen voor scooter, bromfiets, motor of auto vanaf nu gratis oefenen.
Dat kan via het oefenprogramma theorie-rijbewijs van Theorie.nl
Het oefenprogramma is beschikbaar voor iedere bezoeker van de
bibliotheek. Er kan worden geoefend
op een computer in de bibliotheek of
op je eigen mobiel, tablet of laptop,
mits deze is aangesloten op het
WiFi-netwerk van de bibliotheek.
De oefenexamens zijn gemaakt

do
02
08

Zomeravondbridge
Tijd: 19.30-22.45 uur
Organisatie: Venrayse bridgeclubs
Locatie: MFC Brukske Venray

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

Beeldhouwdemonstratie in de
Engelse Tuin
In de Engelse Tuin aan de Raadhuisstraat in Venray vindt op zondag 29 juli een beeldhouwdemonstratie
plaats. Tussen 13.00 en 16.00 uur werken beeldhouwers uit Brabant en Limburg die middag aan hun eigen beeld.

door echte instructeurs. Na afloop
wordt aangegeven wat de deelnemer
goed en fout heeft gedaan. In de autoexamens staan 65 vragen en in de
motor- en bromfietsexamens 50 vragen. De proefexamens zijn altijd up-todate en sluiten aan op de examens die
door het CBR worden gegeven.

Activiteiten tijdens
Blitterswijckse kermis
In Blitterswijck vindt van zaterdag 28 tot en met dinsdag 1 augustus
de kermis plaats. Daarvoor staan er verschillende activiteiten gepland.
Op zaterdag 28 juli wordt afgetrapt met het Kermisschieten.
’s Avonds is er livemuziek in de
feesttent bij café De Zwart. Vanaf
21.00 uur speelt de pop/rock coverband BrandNew. Ook zondag 29 juli is
er muziek in de feesttent, dan speelt
vanaf 21.00 uur Around The Clock,
waarbij er ieder kwartier een andere
stijl wordt gedraaid. Maandag begint

om 10.30 uur al vroeg het kermisvissen aan het Schuutwater. Om 12.30
wordt er daarna verzameld bij café de
Zwart voor de Blitterswijckse kroegentocht, waarbij verschillende kroegen
in Blitterswijck worden bezocht.
Dinsdag 31 juli wordt het kermisweekend afgesloten met een grote dorpsbarbecue vanaf 17.00 uur, met
aansluitend JoJo De Zingende DJ.

Met deze demonstratie wordt
opnieuw vorm gegeven aan de beeldhouwworkshop, die voorgaande jaren
één keer per jaar werd gegeven.
Tijdens de demonstratie werken de
beeldhouwers zelfstandig aan hun

beeld en kunnen ze onderling kennis
en ervaring uitwisselen. De demonstratie wordt muzikaal begeleid door
Ensemble Belan met zang, dwarsfluit
en gitaar om 13.00 uur, Ad Haans op de
accordeon om 14.00 uur en Theo van

Wee met een buikorgel om 15.00 uur.
Opgeven voor de demonstratie
kan bij Rita van Gastel via
ritavangastel@hotmail.com
Voor eigen materiaal zorgen is noodzakelijk. De toegang is gratis.
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Weil ich ein Mädchen bin

Een ode aan Oda
De eigenzinnige St. Oda staat centraal in de tentoonstelling ‘Weil ich ein Mädchen bin’ in het Venrayse
Odapark. Ze was een vrouw die opkwam voor haar eigen belangen en is daarmee een voorbeeld voor hedendaagse vrouwen. Educatiemedewerker van het museum Roel Sanders en kunstdocente Jenny Dirckx vertellen
over de ode aan Oda en de rol van kunst in het onderwijs.

Zangeres Beyoné lanceerde
enkele weken geleden een nieuwe
videoclip, opgenomen in het Louvre
in Parijs. Poserend tussen de kunstwerken stellen zij en haar man Jay-Z
de rol van zwarte vrouwen in de
(kunst)wereld aan de kaak. Ze is
daarmee een voorbeeld voor veel
vrouwen van nu. De Heilige Oda mag
ook wel een voorbeeld worden
genomen, vindt Sanders. Geboren als
koningsdochter in de zevende eeuw
wijkt ze af van het uitgestippelde
pad, een goed huwelijk sluiten en
kinderen krijgen, en kiest haar eigen
weg. Ze verblijft onder andere enige
tijd in Venray en sterft uiteindelijk in
Sint Oedenrode. In het Odapark, dat
dit jaar 25 jaar bestaat, is momenteel
de tentoonstelling ‘Weil ich ein
Mädchen bin’ te zien. De expositie is
een ode aan Oda. Sanders: “Oda was
een eigenzinnige vrouw. Ze zei: ‘ik
kies niet voor dat wat je voor mij
hebt uitgekozen, ik kies mijn eigen
weg.’ We hebben bij de expositie
kunstenaars betrokken die eenzelfde
eigenzinnigheid uitstralen. Zoals
Guerrilla Girls, een groep anonieme
vrouwelijke kunstenaars, die tegen
ongelijkheid in de kunstwereld strijdt.
“Dat eigenzinnige spreekt mij erg
aan”, zegt docente Jenny Dirckx.
“De jongeren van tegenwoordig zien
er bijna allemaal hetzelfde uit, er zijn
niet echt jeugdculturen meer. Dat vind
ik jammer.” Sanders: “Kunst spreekt

De expositie
De jubileumexpositie ‘Weil ich
ein Mädchen bin’ bestaat uit kunstwerken van 25 kunstenaars uit binnen- en buitenland, in wisselende
samenstelling. De tentoonstelling
zoekt toenadering tot de mythische
figuur en naamgeefster aan het park:
heilige Oda. Zij brengt de thematisch
leidraad voor de tentoonstelling in
vijfinvalshoeken: blindheid, vrouwzijn, emancipatie, vluchtelingen en

het individu aan en helpt bij het
ontwikkelen van je eigen identiteit.”

Kunst voor het
onderwijs
Vrouwen als Beyoncé helpen kunst
dichter bij de jeugd te brengen, weet
Sanders. “Ze kondigde haar zwangerschap aan met een foto op Instagram,
waarbij ze afgebeeld stond als een
zeventiende-eeuwse Madonna.
Daarmee bereikt ze miljoenen volgers
en laat hen kennismaken met historische Madonna’s. Kunst heeft altijd
mensen nodig die grenzen opzoeken.
Of dat nu in de muziek is of via een
schilderij.” “Kunst kan iemand verrijken”, geeft Dirckx aan. “Het leert
jongeren verder te kijken dan hun neus
lang is. Dat betekent kunst voor het

vogels. Bij de opening van de tentoonstelling verscheen ook het boek
‘Ode aan Oda’, uitgegeven door stichting Odapark ter ere van het 25-jarig
bestaan. Het boek bevat 25 teksten
van mensen die nauw betrokken zijn
of zijn geweest en die in hun eigen
woordenv erhalen wat Odapark is
voor hun. De tentoonstelling is nog
tot en met 27 november te bekijken
in het Odpark in Venray.

onderwijs. Ik merk dat wanneer we
een excursie maken naar een museum,
en de leerlingen bepaalde kunstwerken die we in de les hebben behandeld
in het echt zien, ze deze herkennen en
weten te plaatsen.” Volgens de twee
kun je niet vroeg genoeg beginnen met
kinderen in aanraking te laten komen
met kunst. “Ook voor kleuters is het
magisch wanneer ze een grote zaal vol
met schilderijen binnenstappen, ook al
begrijpen ze het verhaal erachter misschien niet”, zegt Sanders. “Je moet
het leren zien en daar speelt onderwijs
een belangrijke rol in.” Het Kunstlab in
het Odapark biedt onder andere jongeren en kinderen een plek om spelenderwijs kennis te maken met kunst.
Dirckx: “Leerlingen werken dan letterlijk tussen de kunstwerken. En je merkt
dat dat erg inspireert.”
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Kermisschieten in
Blitterswijck
Het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck organiseert tijdens de kermis
op zaterdag 28 juli voor de 26e keer het Kermisschieten op het gildeterrein
aan de Kasteellaan. De wedstrijden beginnen vanaf 15.00 uur.

Tijdens de middag kan iedereen
kennis komen maken met de schietsport, ook mensen van buiten het
schuttersgilde die geen ervaring
hebben met schieten. De schietmeesters staan de schutters bij en geven
uitleg bij het lossen van de schoten.

Inschrijven voor de viertallen
kan tot 15.00 uur op het gildeterrein. Vanaf 15.00 uur beginnen
vervolgens de wedstrijden voor
deze viertallen en kunnen ook de
tweetallen zich inschrijven voor de
wedstrijden.

24e editie Venray
Oldtimer City
In Venray vindt op zaterdag 28 en zondag 29 juli voor de 24e keer
het evenement Venray Oldtimer City plaats. Meer dan driehonderd
oldtimers doen mee aan dit evenement in het centrum van Venray.
Op zaterdag 28 juli wordt het
evenement afgetrapt met de Asteria
Knapzakken Toer. Daarbij doorkruisen
oldtimers het Noord-Limburgse land
tijdens een tocht van ongeveer
130 kilometer. De Knapzakken Toer
gaat om 09.30 uur van start bij Hotel
Asteria in Venray.
Op zondag 29 juli vindt de
Oldtimer Toertocht plaats. Honderden
oldtimers doen mee met de tocht.
Inschrijven voor de Oldtimer Toertocht
kan tussen 10.00 en 13.30 uur.

De deelname is open voor klassieke
personenauto’s met een bouwjaar
van 1985 of eerder. Tussen 11.00 en
17.00 uur zijn de auto’s te bekijken op het Schouwburgplein,
het Henseniusplein, het Gouden
Leeuwplein en de omringende straten
in het centrum van Venray. Een jury
bepaalt vervolgens welke eigenaar
de mooiste en origineelste oldtimer heeft. Er is ook een prijs voor de
mooiste Engelse auto. De prijsuitreiking vindt plaats rond 16.00 uur.

De Kemphaan

Kabouter
Fluitenkruid in
Geijsteren

Alzheimer Café in Venray

In de kasteelruïne in Geijsteren komt op zondag 12 augustus de
Maasboskabouter ‘kabouter Fluitenkruid’ op bezoek. Het programma
begint om 14.30 uur en is voor kinderen van 2 tot 8 jaar.

Het Alzheimer Café Venray is op maandag 13 augustus weer open. De bijeenkomst vindt plaats in De Kemphaan aan
het Kennedyplein in Venray. Aanvang van het programma is om 19.30 uur en om 21.30 uur wordt de avond afgesloten.
Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst, waar
mensen met dementie, hun familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen

sfeer kunnen ontmoeten. Ze kunnen er
ervaringen uit wisselen en leren over
dementie en aanverwante thema’s.
In de vakantiemaanden is er een
aangepast programma, waarbij de

ontmoeting en gezelligheid voorop
staat. Op maandag 13 augustus wordt
er samen met elkaar muziek gemaakt
en gezongen. De entree is vrij en aanmelden is niet nodig.

Tijdens het bezoek gaat
kabouter Fluitenkruid verhaaltjes
vertellen, zingen en muziek maken.
Er komen bijvoorbeeld thema’s aan
bod als de bomen, de bloemen en
de dieren. Kabouter Fluitenkruid laat

dit alles aansluiten op de
belevingswereld van de kinderen.
Meer informatie over het bezoek
van kabouter Fluitenkruid aan de
kasteelruïne is te vinden op
www.cultuurpodiumgeijsteren.nl
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Laptop / R418UA-EB778T

479,-

Printer / ENVY6230

75,-

*

Tummers

499,-

109,-

WiFi Starter Kit / DEV-9837

129

19,95

12,-

• 32 GB • Handzaam formaat en licht van gewicht • Beveiligde opslag

Startklaar maken
Windows installeren en updates uitvoeren
G-data Internet Security - 1 jaar
HP draadloze muis
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KOELEN & VRIEZEN

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

* Na €30 cashback via Samsung

USB Stick / HNU202W0320E4

189,• Geheugen 32 GB
• Camera: 8.0 Megapixel
• OctaCore processor
• Scherm 10,1”
• In witte en zwarte uitvoering

Laptop Service Pakket!

279

*

Galaxy Tab A
SM-T580NZAEPHN

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

89,95

• Breidt het WiFi netwerk uit via het stroomnetwerk • Eenvoudige installatie

• All-in-one printer • Printen, scannen, kopiëren, web, foto • Print via WiFi of bluetooth

99

Laptop / 1XN42EAABB

529

• 15,6” • 256 GB SSD • Intel Core i3 • 4 GB RAM • Intel HD Graphics

* Na €15 cashback
via HP

• 14” • 128 GB SSD • Intel Core i3 • 4 GB RAM • Intel HD Graphics 620

529

• 15,6” • 256 GB SSD • Intel Core i3 • 8 GB RAM • Intel HD Graphics 520

IdeaPad 320 / 80XH01NXMH

599
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