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Het zit er weer op. Zes dagen lang stond Venray in het teken van de grootste kermis van Noord-Limburg. Een primeur was er dit jaar voor de prikkelarme kermis,
waarbij op dinsdag twee uurtjes de harde muziek en felle lichten werden uitgeschakeld. De rest van de tijd was het centrum van Venray één grote prikkel met als letterlijk
en figuurlijk hoogtepunt de Goldmine Tower. De echte durfals stegen in deze spectaculaire attractie ver boven het centrum van Venray uit en vielen vervolgens met een
snelheid van 140 kilometer per uur in een vrije val naar beneden. Nog meer foto’s en verhalen over de kermis lees je op pagina 06-09

Slachtoffer werd niet geloofd

Politie Limburg biedt excuses aan in Oostrumse
verkrachtingszaak
Politie Limburg heeft excuses gemaakt aan het slachtoffer van de verkrachtingszaak in Oostrum uit 2016,
waarvoor een tbs’er van de Rooyse Wissel vorige maand drie jaar gevangenis en extra tbs kreeg. Tijdens het
verhoor is onvoldoende rekening gehouden met het belang van het slachtoffer, stelt de politie nu.
De Volkskrant publiceerde zaterdag 4 augustus een groot artikel over de verkrachtingszaak uit
2016, de verhoorprocedure van
het slachtoffer en de impact die de
tbs-kliniek op het dorp heeft. Het
destijds 21-jarige slachtoffer in de
zaak fietste in december over de
Stationsweg van haar werk naar huis
toen er een man naast haar kwam
fietsen. Hij bedreigde de vrouw en

dwong haar om mee te gaan naar
de Hulstweg, waar ze af moest stappen en seksueel werd misbruikt en
bedreigd. Drie maanden na het voorval werd er een dna-match gevonden met een 33-jarige tbs’er van de
Rooyse Wissel die destijds op onbegeleid verlof was. Dinsdag 17 juli kreeg
de man drie jaar gevangenisstraf en
tbs met dwangverpleging opgelegd
door de rechtbank van Roermond.

Eerder werd hij al behandeld voor een
ander strafbaar feit: het vermoorden
van een 16-jarig meisje uit Lelystad.
De Volkskrant heeft inzage gehad in
de transcriptie van het verhoor van
het slachtoffer uit Oostrum. Uit de
transcriptie blijkt dat de twee zeden
rechercheurs het slachtoffer niet
geloofden en dat zij flink onder druk
werd gezet. Advocaat van het slachtoffer, Floor Oehlen, beaamt dit. Zij werd

na het verhoor betrokken bij de zaak
en zij was ook degene die melding
maakte bij de politie van het onbehoorlijke gedrag van de verhoorders.
“Naar aanleiding van het relaas van
mijn cliënte heb ik de verhoren teruggeluisterd”, vertelt ze. “Met name
tijdens de aangifte bij de zedenpolitie Limburg werd in de vraagstelling
en opmerkingen duidelijk gemaakt
door de verhoorders dat zij mijn cliënte niet geloofden. Die vragen en
opmerkingen zijn daarnaast ook niet
opgenomen in het uitgewerkte procesverbaal van het verhoor.” Die strenge

overhoringstechniek is nodig voor
de waarheidsvorming, zo meldt de
politie. Een onterechte melding van
een zedendelict van een persoon die
dat niet heeft gedaan, kan psychische en andere schade tot gevolg
hebben, stelt zij. Politie Limburg is in
een excuusbrief aan de familie door
het stof gegaan. Oehlen: “Die brief
heeft de familie pas recentelijk ontvangen, daags voor de uitspraak in
juli.” De politie heeft toegegeven dat
zij achteraf gezien anders moeten
handelen richting het slachtoffer.
Lees verder op pagina 02
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Gemeente verkoopt pand aan stichting

Woningen in Castenrayse basisschool
De gemeente Venray verkoopt het voormalige schoolgebouw in
Castenray aan de stichting Residence De Stek. Die wil in het gebouw vijf
woningen voor senioren en mindervalide inwoners van Castenray bouwen.
Bert Arts, voorzitter van dorpsraad
Castenray en lid van de stichting
Residence De Stek: “Het worden
aangepaste appartementen, die
helemaal zijn ingericht op de zorg die
mindervalide mensen nodig hebben.
Het worden dan ook woningen die
speciaal bedoeld zijn voor mensen
met een zorgindiciatie.” Voor de
woningen zijn nu al vier gegadigden
gevonden. “En dat ondanks het feit
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dat we nog niet heel actief hebben
gezocht. We wilden eerst zeker
weten dat het doorging, zodat we
niemand zouden teleurstellen.”
Naast gegadigden voor de woningen,
zijn er ook al mensen die hebben
aangegeven vrijwilligerswerk te willen
gaan doen in het gebouw. “Daaruit
blijkt dat het toch wel echt leeft in
Castenray.”

Een kers op de taart
De stichting wil in het voormalige
schoolgebouw behalve vijf woningen
ook een kantoor, een noodopvangkamer en een gemeenschappelijke
ontmoetingsruimte realiseren. De
noodopvangkamer is een ruimte met
een eigen douche en toilet, die kan
worden ingezet bij calamiteiten in de
thuissituatie. Een voorbeeld dat de
stichting hierbij noemt, is een situatie
waarin de mantelzorger ziek wordt.
De hulpbehoevende kan dan worden
opgevangen in deze ruimte als thuis
wonen niet mogelijk is. De gemeenschappelijke ontmoetingsruimte kan
voor diverse doeleinden worden
gebruikt, zoals het organiseren van
activiteiten. Voor Arts is deze ontmoetingsruimte een kers op de taart: “Het
wordt een ruimte van zo’n 80 vierkante meter. Ouderen kunnen elkaar
daar dagelijks ontmoeten, waardoor
wordt voorkomen dat ze geïsoleerd
raken. Het is een ruimte voor heel
Castenray, waar mensen bijvoorbeeld
kunnen kaarten of handwerken, net
wat ze graag willen.”

‘Apetrots en heel blij’
De dorpsraad van Castrenray was

al langer bezig met plannen voor
zorgwoningen in het dorp. Twee jaar
geleden gingen de plannen om
een zorghuis in een pand aan de
Lollebeekweg te realiseren niet door.
Nu lijkt het toch te gaan lukken, tot
blijdschap van de stichting. “Ik ben
apetrots en heel blij. In het verleden
heeft het mensen die mindervalide
werden veel verdriet gedaan dat
ze niet in Castenray konden blijven
wonen. Daar heb ik me persoonlijk
mateloos aan gestoord. Zo was er een
mevrouw die gedwongen naar Venray
moest en iedere week door weer en
wind nog terugkwam naar Castenray,
om maar tussen de dorpsgenoten
te kunnen zijn. Dat is voor ons een
belangrijke drijfveer geweest om door
te blijven gaan met het plan.”

De stichting heeft inmiddels haar
bedrijfsplan overhandigd en op basis
daarvan heeft de gemeente een
haalbaarheidsberekening uitgevoerd.
Daaruit blijkt dat het plan haalbaar is.
Gemeente Venray wil het voormalige
schoolgebouw en de daarbij behorende grond dan ook verkopen aan de
stichting. Omdat de koopsom van het
gebouw lager is dan de taxatiewaarde,
moet de verkoop op dinsdag 18 september echter eerst nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

‘Past bij ons streven’
Wethouder Jan Loonen is
 echarmeerd van het plan van
g
stichting Residence De Stek. “Het past
uitstekend bij ons streven om, in
samenspraak met dorpen, project-

ontwikkelaars en Wonen Limburg,
leegstaande schoolgebouwen te
transformeren. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de mogelijkheid van woningen voor inwoners
met een lichte zorgbehoefte”, aldus
Loonen. Stichting Residence De Stek
hoopt in het voorjaar van 2019 de
eerste bewoners te kunnen verwelkomen in de zorgwoningen. “We hopen
eind dit jaar te kunnen beginnen
met de verbouwing. Daarvoor verwachten we zeker zo’n drie maanden
nodig te h
 ebben, dus dan zouden in
het voorjaar de eerste mensen hun
intrek kunnen nemen in de woningen.
We kunnen echter nog niets met
zekerheid zeggen, want we moeten
natuurlijk wel de procedures afwachten”, aldus Arts.

Waarderen en ondersteunen

Subsidie voor Match voor Vrijwilligers
Stichting Match voor Vrijwilligers krijgt 75.000 euro subsidie van gemeente Venray voor het waarderen en ondersteunen van vrijwilligers in
gemeente Venray. Daarnaast ontvangt zij ruim 8.000 euro voor reorganisatiekosten die zij in 2017 gemaakt heeft.
Match voor Vrijwilligers krijgt
de subsidie voor haar activiteiten in
2017. Het is een zelfstandige vrijwilligersorganisatie die als middelpunt
binnen het Venrayse vrijwilligerswerk
fungeert. Voorheen lag haar focus
meer op het matchen van vraag en
aanbod bij vrijwilligerswerk, maar
tegenwoordig is dat meer het organiseren van randvoorwaarden en het
faciliteren, waardoor vrijwilligers en

organisaties zelfstandig hun weg naar
elkaar vinden. Ook het ondersteunen
en begeleiden van kwetsbare vrijwilligers heeft een grote rol gekregen
bij Match. In 2017 heeft Match onder
andere trainingen verzorgd voor de
Zorggroep en Vincent van Gogh en
is er samenwerking geweest met de
gemeente op het gebied van participatie- en buurtsportcoaches. Met de
in juli 2017 opgerichte vacaturebank

voor vrijwilligerswerk in Venray zijn
tot nu toe 73 matches gemaakt tussen vrijwilliger en vrijwilligerswerk.
Ook heeft de stichting maandelijks
het Vrijwilligerscafé georganiseerd.
Match ontvangt 75.000 euro subsidie
van gemeente Venray over 2017. “De
waardering en ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties past in de huidige
ontwikkelingen en draagt bij aan het
versterken van het Venrayse vrijwil-

ligerswerk”, aldus de gemeente.
Daarnaast krijgt de stichting 8.277
euro incidentele subsidie om zo de
kosten te kunnen dragen naar aanleiding van het onvoorziene vertrek van
de professionele kracht die bij Match
zat. “Deze kosten waren noodzakelijk
voor de bestendiging van de ingezette voortvarende koers van Match
in het Venrayse vrijwilligerswerk,
aldus de gemeente.

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
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Politie Limburg biedt excuses aan in Oostrumse
verkrachtingszaak
Het belang van het slachtoffer
is in het onderzoek onvoldoende
meegewogen, wat de politie betreurt.
Daarnaast laat de politie weten dat
de manier van handelen in de zaak

uitgebreid besproken is met de
betrokken politieagenten met als doel
om leerpunten mee te nemen naar
toekomstige onderzoeken.
Over de politie in Venray zelf

zijn het slachtoffer en haar gezin
juist wel te spreken, meldt Oehlen.
De familie kwam bij het aangifte doen
als eerste in contact met de politie
in Venray, maar daarna werd de zaak

overgegeven aan de zedenpolitie
Limburg. “Ze waren heel tevreden
met de bejegening door en de
communicatie met de politie in Venray
de eerste dagen na de melding.”
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Tegenvallende inkomsten
voor Fietsvierdaagse
Vanwege het warme weer hebben er 800 deelnemers minder dan vorig jaar meegedaan aan de afgelopen
editie van Fietsvierdaagse Venray. Stichting Fietsvierdaagse Venray moet voor de organisatie van de editie van
volgend jaar haar reserves aanbreken.
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Onderzoek naar
haalbaarheid zonneweide Venraysbroek
Gemeente Venray wil samen met Bodemzorg Limburg een
onderzoek doen naar de haalbaarheid van een zonneweide op de
locatie van de voormalige stortplaats Venraysbroek. Als zo’n zonnepark
een haalbare optie is, wil zij het beoogde perceel voor 1 euro verkopen
aan Bodemzorg Limburg.
De gemeente besloot eind
2017 al de voormalige stortplaats
Venraysbroek over te dragen aan
Bodemzorg Limburg om hier mogelijk een zonneweide te realiseren.
De gemeente stelde destijds als
voorwaarde dat bij de zonnepanelen op de zonneweide maatschappelijke betrokkenheid en participatie
gewenst was.
De gemeente wil de grond voor
het symbolische bedrag van 1 euro
verkopen aan Bodemzorg Limburg,

als uit het haalbaarheidsonderzoek
blijkt dat er een zonneweide kan
verrijzen op die locatie. De komende
zes maanden willen beide partijen
uit gaan zoeken of zo’n zonneweide
financieel haalbaar en uitvoerbaar
is. Gemeente Venray is voorstander
van zonneweides in de gemeente.
In haar Energiestrategie staat dat
Venray in 2030 energieneutraal zou
moeten zijn. Daarvoor wil zij zowel
energie besparen als energie lokaal
opwekken.

Nieuwe fase rondweg
Brukske van start
De herinrichting van de rondweg in Brukske in Venray gaat maandag 20 augustus de vijfde fase in. Het gedeelte tussen de kruising met
de Vivaldistraat en de Fagotstraat wordt dan aangepakt. De werkzaamheden in deze fase duren naar verwachting tot en met oktober.
Waar de Fietsvierdaagse vorig jaar
nog 2.100 bezoekers had, waren dat er
in de editie van eind juli nog net geen
1.300. Het aantal voorinschrijvingen
was gelijk aan voorgaande jaren, maar
vooral de daginschrijvingen bleven
achter. “Dat is bijna zeker te wijten
aan het warme weer”, stelt Ernst-Jan
Kleinbussink van de organiserende
stichting. Op donderdag en vrijdag
werden er temperaturen van boven de
35 graden gemeten en ook de andere
twee dagen was het heel warm. “Het
was nog nooit zo heet als afgelopen
editie. Ik denk dat mensen die normaal mee zouden doen, nu andere

keuzes hebben gemaakt. Ze zijn misschien gaan zwemmen, of ouderen
durfden het met het weer misschien
niet aan. Helemaal begrijpelijk.”
Door het tegenvallende aantal
inschrijvingen, vielen ook de inkomsten lager uit dan verwacht. “We hebben ongeveer 3.000 tot 4.000 euro
minder verdiend dan verwacht”, aldus
Kleinbussink. “Gelukkig hebben we
nog wel wat reserves. Die zullen we
gedeeltelijk moeten gebruiken bij de
volgende editie. We gaan er van uit
dat dit eenmalig was, dus echte financiële problemen zijn er op dit moment
nog niet.”

Over het algemeen is de organisatie heel tevreden over het evenement.
“Alles is in feite goed verlopen. Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. Alleen het weer was dus veel
warmer dan gehoopt, maar dat is nu
net het enige waar je geen invloed
op hebt van tevoren.” Eerder beginnen met de fietstochten in verband
met de hitte, lukte niet. “Dat hadden
we wel graag gedaan, maar op zo’n
korte termijn konden we dat niet meer
geregeld krijgen”, aldus Kleinbussink.
“We kijken terug op een goede
Fietsvierdaagse. Alleen wat minder
druk dan anders.”

De rondweg in de Venrayse wijk
wordt aangepakt, omdat de asfaltverharding van de weg in slechte
staat was. Daarnaast wordt er een
apart regenwaterriool onder de
rondweg aangelegd om problemen
met overtollig regenwater in de
wijk te voorkomen in de toekomst.
Ook worden er maatregelen genomen op het gebied van verkeersveiligheid. Zo wordt het centrale deel
van de Rondweg ingericht als een
30 kilometerzone. De werkzaamhe-

den aan de rondweg Brukske vinden
in tien fases plaats. Deze startten in
januari 2017 bij de rotonde met de
Zuidsingel en schuiven steeds een
stukje op richting de rotonde met de
Henri Dunantstraat. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind
2018 afgerond. Tijdens fase 5 van
de werkzaamheden zijn de straten
Wagnerstraat, Kiosk, Bazuinstraat,
Cellostraat, Fagotstraat, Polkastraat,
Rumbastraat en Bolerostraat enkel
via alternatieve routes bereikbaar.

Facebook minder
populair in Venray
Het aantal Facebookgebruikers in Limburg is het afgelopen jaar
voor het eerst gedaald. Ook in Venray is een daling te zien. Het aantal
Instagramgebruikers in Venray is, vergelijkbaar met de landelijke
trend, juist gestegen. Dat blijkt uit de cijfers die Social Dutch over
Facebook en Instagram heeft gepubliceerd.

VieCuri deelt ijs uit
Met de tropische hitte wordt ook in de ziekenhuizen extra goed gezorgd voor de mensen.
Op dinsdag 7 augustus, bij een weersverwachting van 37 graden, werd er bij VieCuri in Venray in het
hele ziekenhuis ijs uitgedeeld aan patiënten, medewerkers en bezoekers. Ook op andere locaties
van VieCuri ontvingen de mensen deze verkoelende traktatie.

Social Dutch publiceert elk
jaar de laatste Facebook- en
Instagramcijfers per gemeente.
Op deze manier wil het onderzoeksbureau organisaties en bedrijven
motiveren om deze sociale media te
omarmen als belangrijk marketingen communicatiemiddel.
Facebook en Instagram maken
al jaren een groei door, maar dit jaar
is dat voor Facebook voor het eerst
niet meer het geval. Er is een daling
van 5 procent te zien in het aantal
gebruikers, zowel landelijk als provinciaal. In Venray maakt in 2018
55 procent van de inwoners gebruik
van het sociale medium Facebook.
Dat is 4 procent minder dan in 2017.
De daling heeft volgens Social Dutch
waarschijnlijk te maken met de
negatieve berichtgeving rondom

Facebook het afgelopen jaar. Zo had
het sociale medium te maken met
een datalek, waarbij de gegevens
van miljoenen gebruikers vier jaar
lang voor iedereen toegankelijk bleken te zijn geweest.
In tegenstelling tot het aantal Facebookgebruikers, is het aantal Instagramgebruikers in Venray
flink gestegen het afgelopen jaar.
In totaal maakt 30 procent van de
inwoners van de gemeente Venray
in 2018 gebruik van Instagram, het
sociale medium dat eigendom is van
Facebook en vooral draait om foto’s
en video’s. Ten opzichte van 2017
is dat een stijging van 18 procent.
Op provinciaal niveau is er een stijging van 26 procent te zien in het
aantal Instagramgebruikers, landelijk
is die stijging zelfs 27 procent.
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Geld beschikbaar

Ruimtegebrek bij basisschool De Kruudwis
Basisschool De Kruudwis in de Venrayse wijk Landweert heeft de komende jaren een tekort aan ruimte. Gemeente Venray stelt daarom geld beschikbaar aan scholengroep SPOVenray
voor de reeds gerealiseerde noodlokalen. Ook gaan beide partijen komende tijd bekijken of de basisschool permanent meer ruimte nodig heeft, of dat deze tijdelijke oplossing voldoende is.
SPOVenray vroeg de gemeente
begin dit jaar om bij te springen voor
de verbetering van de huisvesting
voor De Kruudwis. Uit de leerlingenprognose van de basisschool blijkt dat
er niet genoeg ruimte is de komende
jaren. Er zijn inmiddels noodlokalen
geplaatst bij de basisschool. Gemeente
Venray betaalt de kosten van zo’n
25.000 euro per schooljaar, met terugwerkende kracht ook over het afgelopen schooljaar.
Basisschool De Kruudwis had
in oktober 2017 271 leerlingen.
De komende drie jaren neemt dit
aantal volgens prognoses van Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) toe tot
286 leerlingen. De Kruudwis heeft in
de huidige situatie zo’n 1.500 vierkante meter nodig aan ruimte en over
drie jaar meer dan 1.600 vierkante

meter. De huidige locatie is slechts
1.100 vierkante meter groot. Inmiddels
zijn er drie noodlokalen en een toilet
groep bijgeplaatst. Met de nood
lokalen heeft De Kruudwis echter nog
steeds ruimtegebrek en SPOVenray
heeft de gemeente om nog een extra
lokaal gevraagd. “Probleem is echter
dat de huidige locatie te klein is voor
vier noodlokalen”, stelt de gemeente.
“Daarnaast is nog niet onderzocht of
het bouwen van permanente lokalen
op de huidige locatie misschien beter
is, of het claimen van leegstand in een
ander gebouw. Ook is niet duidelijk
of een andere structurele oplossing
misschien beter is.” SPOVenray moet
daarom volgend jaar een nieuwe aanvraag doen voor extra ruimte, met een
concreet voorstel over hoe dit extra
lokaal in te passen is.

Plannen voor hondenspeelweide Brukske
Wijkteam Brukske wil onderzoeken of er in de Venrayse wijk behoefte is aan een hondenspeelweide.
Afgelopen weken ontving het wijkteam signalen van loslopende honden in Brukske en zo’n hondenspeelweide
zou overlast verminderen en de honden de ruimte geven.

Het wijkteam deed dinsdag 31 juli
een oproepje in de wijk om te peilen
of er vanuit de bewoners ook interesse
is in een hondenspeelweide. In zo’n
weide kunnen honden los rondlopen en spelen, maar hebben buurtbewoners er geen last van. Ingrid
van Cleef, namens gemeente Venray
betrokken bij de wijkteams, legt uit:
“In Landweert hebben ze een tijdje
geleden ook zo’n hondenspeelweide
aangelegd. Het initiatief kwam van de
gemeente, maar de bewoners hebben
het project verder helemaal opgezet
en uitgevoerd. Het is een hele leuke
plek geworden waar honden kunnen
spelen en mensen elkaar ontmoeten.”

Loslopende honden
en hondenpoep
Met de hondenspeelweide hoopt
het wijkteam de overlast van loslopende honden en het hondenpoepprobleem op te lossen. “Overlast van
honden is een actueel thema. Dat

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.
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.

speelt beide niet alleen in Brukske,
maar eigenlijk in heel Venray”,
aldus Van Cleef.
Brukske wil eenzelfde soort
hondenspeelweide als in Landweert
realiseren. Van Cleef: “Maar alleen
als de buurtbewoners ook achter het
idee staan. Daarvoor was ook het
oproepje. We willen eerst peilen of
er überhaupt behoeft is aan zoiets en
daarna zijn we benieuwd of mensen
ook mee willen denken. We hebben
nu, een dag nadat de oproep is
geplaatst, al een enthousiaste reactie
ontvangen. Maar pas als de bewoners
van de wijk willen doen kunnen
we aan de slag. Het motto van het
wijkteam is ook ‘we doen het samen’.
Op die manier willen we de cohesie
in de wijk versterken.”
Waar de hondenspeelweide zou
moeten komen en wanneer deze
gerealiseerd moet worden, is nog niet
duidelijk. Van Cleef: “Het is nog een
heel pril plan. We wachten eerst af of
er animo voor is vanuit de wijk.”

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.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallo-venray.nl

Huwelijk of jubileum?
HAN-MARK
ARENDSE

Print & Sign in Venray

Laat je goede nieuws via een bericht in
HALLO Venray aan iedereen weten.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

www.hallo-venray.nl
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Visvijvers last van de hitte, geen visverbod
Door de lang aanhoudende droogte kan het zuurstofgehalte in visvijvers flink dalen. Sportvisserij Limburg
adviseerde daarom om tijdens de droogte niet te gaan vissen. Bij de visvijvers van de Venrayse hengelsportverenigingen is de droogte ook te merken, maar nog niet zo erg dat de clubs een visverbod hebben ingesteld.

‘Vissen ogen niet
anders’

Bij deze poel in Smakt is het water bijna helemaal opgedroogd
De overkoepelende provinciale visbond Sportvisserij adviseerde zaterdag
26 juli via haar website al om niet te

gaan vissen zo lang de droogte voortduurt. Door de hoge watertemperatuur verkeren veel vissen in nood,

sche impact op de visstand hebben.
Vissen en andere in het water levende
dieren gaan dan allemaal dood, tenzij er maatregelen worden getroffen.
Daarnaast brengt dit warme weer ook
andere risico’s met zich mee. Zo neemt
de kans op botulisme, blauwalg en
lage zuurstofgehalten toe. Deze zaken
kunnen allemaal funest zijn voor de
aanwezige vissen, met vissterfte tot
gevolgd.”
Sportvisserij Limburg adviseert
daarom sportvissers niet te gaan vissen in de extreme warmte. “Mocht
je wel gaan vissen, denk dat aan het
welzijn van de vis. Houd de vis goed
nat, dril ze niet te lang en zet ze meteen terug.” Daarnaast zijn al verschillende beken drooggevallen en hebben
Waterschap en lokale vissers vissen
uit het water moeten redden. Dat was
onder andere het geval bij de edcuatiepoel in Castenray, waar de 10-jarige
Niek samen met zijn opa aan de slag
ging om vissen te verplaatsen naar de
nabijgelegen Lollebeek.

stelt de visbond. “Door de aanhoudende droogte beginnen wateren
droog te vallen. Dit kan een giganti-

In de meeste visvijvers van de
Venrayse hengelsportverenigingen
heeft geen verbod op vissen

gegolden. Zo houdt HSV Het Alvertje
in Oostrum het water van haar
visvijver goed in de gaten. “De
omstandigheden in de vijvers zijn nog
niet zo slecht dat we een visverbod
gaan uitvoeren”, laat secretaris
Rob Berden weten. “De vissen die
worden gevangen ogen niet anders
dan in de niet-warme periode”, geeft
hij aan. Wel wordt in de kleinste
vijver van de hengelsportvereniging
dagelijks uit voorzorg enkele
uren water opgepompt en weer
teruggesproeid in de vijver.”
Ook bij HSV Grondel Geduld uit
Blitterswijck en Meerlo geldt geen
verbod. “We merken wel dat het
warm en droog is”, geeft voorzitter
Paul Derikx aan. “In het voorste
gedeelte van de uit twee aaneengesloten stukken vijver ligt veel
groene troep, dat merken we altijd
bij droogte.” Daarnaast geeft Derikx
aan dat met het warme weer ook
zonder visverbod er maar weinig
gevist wordt. “De wedstrijden liggen
sowieso altijd stil in de zomer. Er gaan
wel eens wat mensen vissen, maar
met zo’n heet weer bijten de vissen
toch niet. En ook voor de vissers zelf
is het te warm. Daarnaast zou zo’n
verbod ook lastig te handhaven zijn
voor ons.”

Droogte eist zijn tol

Agrariërs hebben het zwaar
Al een paar weken heeft ons land te kampen met extreme droogte en ook in de agrarische sector eist dat zijn
tol. Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) bestempelde de huidige droogtesituatie onlangs als een
crisis en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond pleit er zelfs voor om de droogte tot officiële ramp te verklaren.
Ook in Venray zijn de gevolgen van de droogte te merken voor agrariërs.

“De blauwe bessen en de pruimen
hebben het wel redelijk doorstaan”

7 dagen in de week,
24 uur bezig
Melkveebedrijf Custers heeft
vooral veel extra werkzaamheden
door het weer. Harold Custers vertelt:
“We zijn al weken 7 dagen in de week
zo’n 24 uur per dag bezig met het
beregenen van ons gras en de maïs,
om zo te proberen toch nog genoeg
voer voor onze dieren te krijgen. Dit
lukt niet helemaal, maar gelukkig was
2017 een heel goed jaar qua gras- en
maisoogst, waardoor we nog voorraden over hebben om de tegenvallende
oogsten van dit jaar op te vangen.”
Ook voor de koeien zijn de hoge temperaturen niet prettig, geeft Custers
aan. “Gelukkig staan onze koeien in
stallen met een geïsoleerd dak en
hebben we diverse ventilatoren, die
volop draaien om het tijdens deze
hitte voor de koeien toch zo aangenaam mogelijk te maken. Belangrijk
is daarnaast om de koeien voldoende
fris voer en water te blijven aanbieden en zorgen dat ze daarvan genoeg

De LLTB bericht over planten
die verbranden op het gras of
verpieteren in de grond. In de maïs
ontwikkelen zich geen kolven,
waardoor het gewas ongeschikt is als
veevoer. Dat veroorzaakt een tekort
aan veevoer, zeker omdat er ook al
een gebrek aan gras is. Wat nog wel
van het land kan worden gehaald
noemt de LLTB veelal ver beneden
maat. Al met al heeft de droogte
grote schade voor de oogsten tot
gevolg. Een agrariër uit Castenray

merkt deze problemen ook op. Hij
geeft aan dat de droogte vooral
zorgt voor veel extra werk op zijn
bedrijf, terwijl de opbrengst lager
is. “Het is zo extreem warm, dat de
gewassen minder goed groeien.
Ze gaan als het ware op de rem. In
verband met de droogte moet je
er ook echt kort bij blijven met de
haspel”, vertelt hij. Maar zelfs met
beregeningsinstallaties lukt het niet
helemaal om alles bij te regenen.
“Bij natuurlijke regen wordt alles

geraakt, maar met beregenen mis je
bepaalde hoeken van het veld.”
Bij fruitbedrijf ‘t Volen in Heide
hebben ze de droogte vrij goed bij
kunnen regenen. “De hitte is echter
een ander probleem, we weten niet
wat het gaat doen voor de lange
bewaring van de appels en peren.
De komende maand wordt duidelijk
hoe de oogst er uit gaat zien. Door
de hitte zijn de appels zacht en rot en
en met de hoge temperatuur kleuren
ze ook niet goed”, aldus het bedrijf.

opnemen. Hoewel dit goed lukt, zien
we toch een wat lagere melkgift van
de koeien bij extreme temperaturen boven de 33 graden.” Toch kan
het nog erger, aldus Custers: “Het is
voor mens en dier geen gemakkelijke p
 eriode, maar we hebben liever
dit weer dan het noodweer met
hagel, windstoten en extreem veel
regen zoals in 2016. Nu kun je met
beregenen en veel extra werk nog iets
compenseren. Met zulk noodweer sta
je helemaal machteloos.”
Het kabinet schiet boeren
met financiële problemen door de
droogte nu te hulp na overleg met
LTO Nederland over zowel technische
als economische crisismaatregelen.
Boeren krijgen onder andere de mogelijkheid om een overbruggingskrediet
aan te vragen. In december ontvangen
veel Nederlandse boeren financiële
toeslagen vanuit Brussel. Ook komt er
een verlenging van twee weken tot
15 september van de uitrijperiode van
drijfmest op het gras- en bouwland en
wil minister Schouten van Landbouw
boeren toestaan om nu nog veevoergewassen in te zaaien om het dreigende voedseltekort tegen te gaan.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Een bezoekje aan de Venrayse Kermis

‘Het is toch een jeugdherinnering’
De kermis in Venray is de grootste van Noord-Limburg. Met attracties als de botsauto’s, de rups, de achtbaan en met de vele kroegen waar tijdens de kermis een feestje wordt gebouwd,
is er voor jong en oud wat te doen. Niet voor niets wordt de kermis dan ook ieder jaar weer goed bezocht en hebben alle bezoekers zo hun redenen om een rondje te maken over het
Venrayse Kermisterrein.

Billy van 4 jaar loopt samen met haar vader rond op de kermis. Ze heeft een knalroze suikerspin
in haar hand. “Mijn favoriete eten van de kermis”, vertelt ze. Terwijl ze geniet van haar suikerspin,
laat ze ook vol trots de prijs zien die ze net heeft gewonnen bij het vissen vangen. “Ik moest ervoor
hengelen. Ik heb veel vissen gevangen, wel zeven. Vissen op de kermis vind ik het leukste om te
doen.” Als prijs heeft ze een make-up set uitgekozen. “Want er zit een armband, een kam en lippenstift in”, vertelt ze.

Marjo, Harry en Hilde staan te genieten van de muziek, die hen van alle kanten begroet op de
kermis. Volgens Hilde is dat het mooiste onderdeel van de kermis: “Het klinkt allemaal zo mooi.”
Marjo en Harry voegen toe: “De kermis is zo gezellig”, vertellen ze. “Vroeger was de danstent achter de Engel de plek om te zijn. Daar gebeurde het allemaal.” Ze nemen even een pauze en lachen
samen. Marjo gaat verder: “Nu is dat gewoon nostalgie. Net als het zien van de stoomcarrousel. Dat
zijn gewoon allemaal dingen uit je jeugd, die weer van alles terughalen.”

Ook Miep en Wim maken rustig een rondje. Het leukste vinden ze toch de rups. “Hij ziet er nog
mooi uit en het rondgaan is zo leuk”, vertelt Miep. De rups heeft ook iets nostalgisch voor het stel.
Wim: “Het is toch een jeugdherinnering. Nu zijn het voornamelijk de kleinkinderen die het leuk vinden om een ritje te maken, maar vroeger zijn wij er vaak in geweest. De pluim maakte de rit ook
leuker, die hebben we wel vaker gevangen.”

Bij de kraam waar eendjes kunnen worden gevangen zijn Roel, Anke, Suze en Lynn te vinden.
Over hun favoriete ‘attractie’ moeten de ouders even overleggen, maar de keuze is snel gemaakt.
“De zaterdagavond bij Hulstman. Daar gaan we eigenlijk ieder jaar naartoe met de vrienden, dus
vanavond mogen we weer”, lacht Anke. Dochter Suze vindt de rups erg leuk, en ook de olifanten
behoren tot de favorieten. “Met z’n allen gaan we vaak in de olifanten. Die gaan zo snel op en neer,
dat is leuk.”

Gijs is samen met ‘zijn dames’ op de kermis. “Zelf vond ik vroeger de spin leuk, omdat die zo
hard ging, maar in de rups was ik ook vaak te vinden. Het werd spannend door de kat die naar beneden kwam. Nu is dat natuurlijk niet meer zo, maar toch blijft het een leuke attractie, ook voor de
kinderen.” De dochters komen net uit de olifanten gelopen. “Ik vind de spin het leukste op de kermis”, zegt Fleur. “Daar gaan we zo ook in! Het gaat zo snel, dat is echt leuk.” Femke en Lisa kiezen de
trampoline uit als favoriete attractie. “Ik kan daarop achter- en vooruit salto’s maken! Maar ik kan er
ook heel erg hoog op springen en dan blijf ik nooit vasthaken”, vertelt Femke vol trots. Sanne weet
het niet zeker, maar met wat hulp van de anderen kiest zij voor de auto’s als haar favoriete attractie.

Overdag gaat Inge samen met haar kinderen in attracties of kijkt ze toe terwijl zij plezier
maken. Momenteel maakt dochter Saar een rondje in de botsauto’s. ’s Avonds komt Inge zelf nog
even terug om een bezoekje te brengen aan één van de kroegen tijdens de kermis. Ook als kind
bezocht ze de kermis graag. “Toen ik een kind was van ongeveer 15 of 16 jaar oud, waren de
‘breakdance’ of de ‘spin’ toch wel mijn favoriete plekjes”, lacht ze. “Die gingen lekker snel, maar
eigenlijk was het ook gewoon een hangplek voor de jeugd. Je kwam er samen en kon er iedereen
ontmoeten. Dat is wel alweer 25 jaar geleden.”
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Nieuwe kermiswethouder

‘Kermis volgend jaar nog spannender’
Kersverse kermiswethouder Jan Loonen (CDA) mocht vrijdagmiddag 3 augustus voor het eerst de Venrayse kermis openen. Hij prees het werk van
zijn voorganger Ike Busser, maar gaf wel aan het vanaf volgend jaar wat ‘spannender’ aan te willen pakken.

heel goed geregeld, maar je weet van
tevoren wel al precies wat er allemaal
gaat gebeuren. Vanaf volgend jaar heb
ik het voornemen het wat spannender
en anders te maken. In overleg met de
kermisbonden natuurlijk.” Hans van Tol
en Jan Boots van kermisbonden BOVAK
en NKB zijn tevreden over de huidige
kermis. “We hopen dat de kermis wel
het hoogtepunt gaat blijven en dat
de randactiviteiten de kermis zelf niet
overschaduwen.”

Fanatieke kermisvierder

Voorafgaand aan de opening zegende deken Smeets alle attracties van de kermis
Dit jaar ziet de kermis er bijna
hetzelfde uit als vorig jaar. “Want aan
een goed concept moet je niet te veel
willen veranderen”, aldus wethouder

Loonen tijdens de opening. Het warme
weer is wel een unicum. “Dit hebben
we nog nooit meegemaakt”, vertelt
presentator van de opening Rob van

Lieshout. “Voor de rest is er weinig
veranderd”, legt de wethouder uit.
“Want ik weet dat het op deze manier
goed komt. Bij wethouder Ike Busser

was de kermis in hele goede handen.”
Maar helemaal hetzelfde blijft de
kermis de komende jaren onder het
bewind van Loonen niet. “De kermis is

Jan Loonen is blij dat de kermis
vanaf dit jaar onder zijn portefeuille
valt. “Ik ben een fanatieke kermis
vierder”, vertelt hij tijdens de opening. “Of ik ook in alle attracties durf?
Ik doe mijn best, maar dat wordt met
het klimmen der jaren minder”, lacht
Loonen. “Het allerleukst vind ik vaak
de opening op vrijdag. Dan heb je alle
voorpret en een vooruitzicht op vijf
mooie dagen.” Lastiger vindt hij het
om met alle meningen over de kermis om te gaan. “Iedereen heeft wel
iets te zeggen over kermis. Het is niet
eenvoudig om iedereen tevreden te
houden.”

Meer watertappunten, geen pony’s

Hittemaatregelen op hele warme kermis
Het was afgelopen week heet in Nederland. De Venrayse kermis viel middenin de tweede hittegolf van de
zomer en moest daarom enkele maatregelen nemen. Er kwamen onder andere extra watertappunten en watersproeiers en het traditionele vuurwerk op dinsdagavond 7 augustus werd vervangen door een lasershow.

Het aantal incidenten door de hitte
lijkt mee te vallen. Het Rode Kruis
meldde dinsdagochtend 7 augustus

dat er tot dan toe nog maar één
persoon die last had van de hitte,
behandeld moest worden.

Kermis: heet, maar
geen incidenten
De kermis zit er weer op. Het was een erg warme editie, waardoor
de kermisexploitanten fors minder inkomsten hadden dan gehoopt.
Politie en EHBO laten weten dat er zich nagenoeg geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan. Dat werd duidelijk tijdens de
evaluatie van de kermis op woensdagochtend 8 augustus.

Hoewel het overdag door de
warmte al rustiger was op het kermisterrein, moesten er voor de bezoekers die wel de hitte trotseerden
extra maatregelen genomen worden.
Om uitdroging te voorkomen, stelde
gemeente Venray extra watertappunten in op het kermisterrein. Bij deze
punten konden mensen gratis water
halen zodat ze voldoende blijven drinken. Verder heeft de gemeente voor
extra watersproeiers gezorgd, waar
mensen verkoeling konden zoeken tijdens hun bezoek.

Ook ging de vuurwerkshow op
dinsdagavond niet door. Deze werd
vervangen door een lasershow.
Vanwege de landelijke richtlijnen
in verband met de aanhoudende
droogte was het niet verantwoord
om de vuurwerkshow door te laten
gaan. Nederland kent verscheidene
fasen van droogte, hoe langer en
droger het is, hoe hoger de fase
wordt. Op dinsdag was sprake van
fase twee, waarbij er meer kans is op
natuurbranden. Daarom mocht er geen
vuurwerk worden afgestoken.

Ook de vooraf geplande pony’s
waar kinderen rondjes op konden
rijden, zijn door de hitte niet naar
de kermis gekomen. In verband
met het weer heeft de exploitant
van de attractie besloten dat
het beter was voor de dieren
om niet op de kermis te staan.
Door de hitte en de zon warmen
paarden sneller op. Het gewicht
van personen op de rug zorgt
voor extra inspanning waardoor
paarden nog sneller oververhit
kunnen raken.

“De kermis voelde heel goed aan,
maar het was geen topkermis voor
de exploitanten”, vat Jan Boots van
de Kermisvakbond afgelopen kermis samen. Het weer zorgde ervoor
dat de bezoekers vooral in de middag wegbleven. Hans van Tol meldt
namens de kermisexploitanten: “De
hitte heeft ons zeker parten gespeeld.
Dit is voor ons niet het beste jaar
geweest.” De snoepkraam die jaarlijks op het kermisterrein staat, had
het dit jaar ook moeilijk. “We gaan
niet met een lachend gezicht weg uit
Venray dit jaar”, aldus de exploitant.
Wel geven veel kermisexploitanten
aan volgend jaar graag op herhaling
te komen, want de kermis in Venray
beviel hen wel. Van Tol: “We hopen
dat de gemeente coulant is voor de
exploitanten die volgend jaar terug
willen komen naar Venray. Misschien
is een gereduceerd tarief op zijn
plaats. We hebben het heel zwaar
gehad.” Ook de EHBO-vrijwilligers en
de politie hebben last gehad van het
weer, geven ze aan. Het aantal inci-

denten viel heel erg mee. In totaal
zijn er tot dinsdagavond zo’n honderd
mensen behandeld door de EHBO en
is er slechts éénmaal een ambulance
moeten komen. De politie meldt
onder andere één geweldsdelict,
drie gestolen fietsen, vijf boetes voor
wildplassen en één voor openbaar
dronkenschap. Er zijn geen meldingen gedaan van zakkenrollers. Op het
Omroep Venray-plein was dit jaar het
‘Venrayse Kermis Festijn’ te vinden,
een losstaand evenement van een
Overloonse exploitant. Daar waren
onder andere de kermisexploitanten,
kermisbonden en de wijkraad van
het centrum niet blij mee. “De kermis hoort compact in het centrum te
zijn, die tent van een andere concurrerende exploitant hoort daar niet”,
aldus Jan Boots van de Kermisbond.
Wethouder Jan Loonen meldt voor
volgend jaar rekening te houden met
deze klachten en nog eens goed te
kijken of het wel een goed idee is om
een exploitant buiten de kermis toe
te laten.
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Kermis in Venray
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De attracties, kraampjes en kermisversiering zijn weer opgeruimd, maar in HALLO Venray kan iedereen nog één keer nagenieten en terugkijken op de kermis van 2018.
Durfde u in de hoge Goldmine Tower, de Super Mouse of de Turbo Polyp? Of deed u het wat rustiger aan in de Theekopjes en de Rups met de kinderen of kleinkinderen?
En helemaal geen zin in de attracties? Dan kon je altijd nog een flinke suikerspin halen of met een biertje op het terras vertoeven.
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Geef ook uw mening

Zomerse
Zondag
in Castenray

Bespreking poll week 30

Het Nationaal Hitteplan heeft nut
Een kleine meerderheid is het oneens met de stelling ‘het Nationaal
Hitteplan heeft nut’. 57 procent van de stemmers stemde tegen deze
stelling. De overige 43 procent ziet het nut van het Nationaal Hitteplan
wel in.
Gezondheidsinstituut RIVM kondigde in juli het Nationaal Hitteplan af,
waarmee de organisatie opriep om extra zorg te bieden aan de kwetsbare
mensen in de samenleving. Ook werden de risico’s van de hitte met het plan
nog eens onder de aandacht gebracht door middel van het hitteplan.
De meerderheid van de stemmers geeft echter aan dit niet heel nuttig
te vinden. Ze vinden dat het plan vooral bestaat uit open deuren. Iedereen

begrijpt toch dat voldoende drinken en verkoeling zoeken belangrijk zijn
als het zo droog en heet is? Bovendien worden de risico’s van de hitte zo
veel groter gemaakt dan ze daadwerkelijk zijn. Daardoor gaan mensen zich
onnodig zorgen maken, iets wat ook problematisch kan zijn.
Toch zien ook veel mensen wel nut in het Nationaal Hitteplan. Zij zijn
van mening dat het niet verkeerd is om nog eens gewezen te worden op
de gevaren van de hitte en de maatregelen die genomen kunnen worden.
Want ondanks dat we wel weten dat de hitte kan zorgen voor uitdroging,
oververhitting en verbranding, doen we daar vaak te weinig mee. Het is
daarom alleen maar goed om het nog even onder de aandacht te brengen.

Een rookverbod in de buitenlucht is
nodig eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Het Erasmus ziekenhuis, Erasmiaans Gymnasium en de Hogeschool
Rotterdam willen een rookverbod. Zij willen dat er in de straten rondom hun
gebouwen helemaal niet meer gerookt mag worden, wat zou betekenen dat
een groot gebied in Rotterdam rookvrij wordt. Veel niet-rokers hebben last van
de rook die rokers produceren. Voor mensen die toch al moeite hebben met zelf
stoppen vanwege medische redenen of voor mensen met longklachten kan de
rook problemen opleveren. Ook roken kinderen onbewust mee, wat schadelijk
kan zijn. Zo hebben ze meer kans op astma en hersenvliesontsteking en ont-

wikkelen de longen zich ook minder goed. Een rookverbod in de buitenlucht is
daarom zeker van nut. Het kan echter ook nadelen hebben. Dingen die verboden zijn, zijn vaak aantrekkelijker om te doen, vooral voor jongeren. Als dingen
verboden worden wil de mens juist leren wat er achter schuilgaat en wordt het
bijna onweerstaanbaar om het te proberen. Bovendien is het ook een beetje de
eigen verantwoordelijk van mensen of ze wel of niet gaan roken.
Een rookverbod in de buitenlucht is nodig. Wat vindt u? Geef uw mening via
Facebook.

Première
film Dylan
Haegens
De bioscoopfilm van de
Venrayse YouTuber Dylan Haegens
gaat op zondag 12 augustus in
première. Op verschillende plekken in Nederland is ‘De Film van
Dylan Haegens’ die dag voor het
eerst te zien, onder andere in de
Schouwburg in Venray.
Voor de première van de film
maakt de cast van De Film van Dylan
Haegens een tour door Nederland,
ook Venray wordt niet vergeten. In
De Schouwburg van Venray is om
20.30 uur de première met cast en
rode loper en ook in Luxor Venray
wordt de film dan afgespeeld. Vanaf
maandag 13 augustus is de film voor
iedereen te zien. De film vertelt het
verhaal van Dylan. Hij heeft zijn leven
goed op orde, met een succesvol
YouTube-kanaal, een eigen tostizaak
en een leuk team. Stoorzender
IJsbrand gooit echter roet in het eten
door vrijwel iedere video van Dylan
na te maken, maar dan veel beter.
Samen met Teun gaat Dylan op
onderzoek uit om het geheim van
IJsbrand te ontdekken. Met De Film
van Dylan Haegens is Haegens de
eerste Nederlandse YouTuber die met
een eigen film komt. De hoofdrol
wordt vertolkt door hemzelf en voor
de andere leden van zijn YouTubeteam, Marit Brugman, Teun Peters en
Rick Vermeulen, zijn de andere grote
rollen weggelegd. Het scenario van
de familiefilm is geschreven door
Michiel Peereboom en de regie is in
handen van Dylan Haegens en Bas
van Teylingen.

Woensdag 15 & 22 augustus
Extra avonden: zaterdag 4, 11 & 18 augustus

TOT
23.00 UU
R
GEOPEN
D

De zomer is het seizoen bij
uitstek om quality time met
elkaar door te brengen en buiten te genieten van het zonnige weer. Bij zomer denk je
aan dingen als zon, zee, ijs,
terrasjes en barbecue.
Als je naar de nieuwsberichten luistert, dan zijn er helaas
ook de jaarlijks terugkerende
verdrietige berichten. Denk aan
natuurbranden of kinderen die
verdrinken in zwembaden of
recreatieplassen. En vooral dat
laatste zie ik helaas weer vaker
voorbij komen op social media.
Op de een of andere manier
grijpt me dat steeds meer aan.
Het feit dat ik zelf moeder
ben zal daar zeker aan bijdragen. Zoiets traumatisch gun je
niemand. Waar ik mij dan ook
groen en geel aan erger, zijn de
reacties van sommige mensen
op zo’n nieuwsbericht. Ze weten
het beter, het zou hen nooit
overkomen en vullen zonder
erbij te zijn geweest al in dat
volwassenen bijvoorbeeld vast
teveel met hun mobiel bezig
zijn geweest.
Plaatsvervangende
schaamte krijg ik daarvan. Alsof
het al niet erg genoeg is.
Natuurlijk moet je je kinderen
als een havik in de gaten
houden. Maar iedereen weet
dat een kind in een seconde
weg kan zijn en niemand heeft
zijn kind 60 seconden per
minuut in het oog. Ook
met de allerbeste
intenties niet. Ieder
heeft recht op een
eigen mening. Maar
mogen we met zijn
allen afspreken dat
we even 10 seconden
nadenken voordat we
een reactie posten?
Vraag jezelf af of het
echt iets bijdraagt.
Dan heb je daarna
nog meer dan genoeg
tijd die dag om met
een ijsje van de zon te
genieten.

09
08

en zo 11

GEPLUKT Oussama Tajjiou

Hij heeft het de afgelopen jaren lang niet altijd gemakkelijk gehad, maar heeft ondanks dat toch al meer bereikt dan hij ooit had durven hopen.
Momenteel is hij bezig met een mbo niveau 3-opleiding Handhaving in Eindhoven en als hij daar niet druk mee is, dan is de kans groot dat hij aan het
sporten is. Deze week wordt Oussama Tajjiou (26) uit Venray geplukt.
Oussama werd geboren in Venlo.
Toen hij pas 2 jaar oud was, nam zijn
moeder hem mee terug naar haar
geboorteland, Marokko. Rond zijn
vijfde kwam de familie echter al weer
terug naar Nederland en een half jaar

later kwamen ze in Venray terecht,
waar de familie Tajjiou nog steeds
woont. Daar groeide Oussama ook op
en kreeg hij later nog twee zusjes. “Op
de basisschool had ik in eerste instantie een taalprobleem. Op school was

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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me dat ik niets zou bereiken en na zes
jaar bikkelen stuurden ze me zonder
diploma naar een sociale werkplaats,
om daar aan het werk te gaan.” Hij wist
dat hij meer kon, maar raakte in de put
door de manier waarop er met hem
werd omgegaan. “Ik werd helemaal
gek daar, geïsoleerd van mijn leeftijdsgenoten.”

Werken in de
beveiliging
Uiteindelijk lukte het hem om uit
de put omhoog te klimmen. “Ik ben
verder gaan informeren en kwam
uiteindelijk bij jongerenwerker Hakan
van Synthese terecht. Ik heb hem mijn

Nooit opgeven
Nog steeds heeft Oussama het af
en toe moeilijk met het gebrek aan
kansen dat hij in zijn beginjaren kreeg.
“Ik heb het een plek kunnen geven,
maar ik vind het nog steeds niet
rechtvaardig.” Toch heeft het hem wel
gevormd. “Door al die tegenslagen
ben ik geworden wie ik nu ben. En al
die levenservaring is ook ergens goed
voor. Zo denk ik bijvoorbeeld vaak
net iets verder na dan anderen binnen mijn opleiding en dat is positief.”
Oussama is trots op wat hij al heeft
bereikt en vooral op het feit dat hij
nooit opgegeven heeft. Voor jongeren
die in dezelfde situatie zitten als hij
ooit zat, heeft hij een advies: “Nooit
opgeven. Als je iets echt wilt, dan kun
je het ook.”

Plezier op en rond het boerenerf

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

4

de ondersteuning minimaal, maar na
veel oefenen met mijn moeder, had
ik de taal na een jaar vrij goed onder
de knie.” Als kind speelde Oussama
buiten. “Voetballen op straat met
vriendjes, daar hield ik me vooral mee
bezig.”
Toen hij in groep 7 zat, gaf de
basisschool van Oussama aan dat
hij het best per direct naar het
Praktijkonderwijs kon gaan, iets waar
hij nog altijd van baalt. “Ik heb de
kans niet gekregen om naar groep 8 te
gaan en kwam daardoor ver beneden
mijn niveau terecht.” Op het Raayland
College werd hij bovendien niet serieus
genomen. “Ook daar kreeg ik niet de
kans om me te ontwikkelen. Ze zeiden

verhaal verteld en hij zag in dat ik
geen domme jongen was. Maar omdat
ik geen diploma had, moest ik wel
helemaal vooraan beginnen. Ik ging
een mbo niveau 1-opleiding doen in
de richting van logistiek. Vanuit daar
kon ik doorstromen naar een niveau
2-studie in de beveiliging. Die heb
ik met ontzettend hoge cijfers afgerond.” Een aantal jaar werkte Oussama
met plezier in de beveiliging, maar de
ambitie om hogerop te komen bleef
kriebelen.
Vorig jaar besloot hij daarom
om weer een studie op te pakken.
Hij begon met de niveau 3-opleiding
Handhaver Toezicht en Veiligheid/
Politie in Eindhoven. “Ik heb het eerste
jaar met succes behaald. Afgelopen
jaar heb ik stage gelopen bij de BOA’s
van gemeente Venray, iets waar ik
veel van heb geleerd. Nu moet ik nog
één jaar voor het behalen van mijn
diploma.” En daarna? “Mijn ambitie
is om uiteindelijk door te stromen
naar de douane. Dat kan met deze
opleiding, maar dan moet ik wel nog
verder studeren. Maar dat werk lijkt
me ontzettend interessant en ik wil
me graag inzetten om dat doel te
behalen.” Hoewel hij het druk heeft
met zijn studie werkt hij nog steeds
parttime in de beveiligingssector. Om
te ontspannen sport hij veel. “Ik doe
aan kickboksen en fitness. Dat levert
me iets op in mijn opleiding, die fysiek
en sportief is, maar het is ook lekker
ontspannen voor mij. Ik voel me beter
als ik gesport heb.”

Oplossing vorige week:
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• kinderboerderij
• Speeltuin en indoor
• Pannenkoeken eten

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu
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Venrays talent
3

Jong sporttalent: Bram Zeegers

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
skeletonner Bram Zeegers (20) uit Venray.

werd de vaste oefenbaan van Bram in
Harderwijk gesloten. Hij ging op zoek
naar een oplossing en heeft de baan
dicht bij huis kunnen plaatsen. Samen
met Arend Glas lukte het om de baan
naar Wanroij te halen.

Olympische
Winterspelen
Nu heeft hij de mogelijkheid om
meer te trainen en organiseert hij
daarnaast clinics voor mensen en
bedrijven die geïnteresseerd zijn.
Verder traint hij nog bij Knooppunt
Venray aan zijn kracht, onder
begeleiding van Tommy Kroes, en
oefent hij zijn sprint bij Bouledrome
Venray. In de winter reist hij de hele
wereld over om te kunnen trainen.
Zo is hij dan te vinden in Canada,

Bij skeleton ga je liggend op
een platte slee met een snelheid
van zo’n 130 kilometer per uur een
bobsleebaan af. Via zijn opleiding aan het CIOS kwam Bram bij
deze sport terecht. Hij was toen
pas 16. Hij werd gescout door de
Nederlandse Bob en Slee Bond en
werd uitgenodigd om mee te doen
aan de testweken om kennis te
maken met de sport. “Ik werd toen
vooral voor gek verklaard dat ik dit
wilde gaan proberen, mensen vonden het heel gevaarlijk en kenden
het niet. Vandaar dat ik het juist
interessant ging vinden en het ben
gaan proberen”, vertelt Bram. Na
een testweek in Nederland waarin

er vooral gekeken werd naar hoe snel
en explosief hij was, ging hij drie
weken later naar Noorwegen om het
op een echte baan te proberen. “Na
de eerste afdaling dacht ik: ‘dit doe
ik nooit meer’. Het was zo eng en de
G-krachten waren zo heftig. Ik vroeg
me echt af waar ik aan begonnen
was. Maar omdat ik toen toch in
Noorwegen was, besloot ik door te
zetten. Ik merkte dat het steeds beter
ging en vond de adrenaline keer op
keer overweldigend.”

Achttiende plaats
Precies één jaar later stond Bram
op de Jeugd Olympische spelen in
Zweden. “Als nieuweling werd ik in

Noord-Amerika, Scandinavië en
Duitsland.
Bram kijkt er naar uit om
zich de komende periode volledig te gaan focussen op het sporten. Vóór de volgende Olympische
Winterspelen, in 2022 in Beijing,
staan er nog meer wedstrijden
en toernooien op de planning.
Zo komen de junioren en senioren Wereldkampioenschappen,
de Europese Kampioenschappen,
de Intercontinental Cup en de
Europa Cup er nog aan, allemaal
ter voorbereiding op de Spelen. De
uitdaging voor Bram is om in de
komende periode steeds weer een
paar tienden van zijn tijd af te krijgen. Dit allemaal met het doel om
een goede tijd neer te zetten op de
Spelen in 2022.

eerste instantie onderschat. Ik had een
grote concurrent, waarvan iedereen
verwachtte dat hij naar de Spelen zou
gaan.” Door hard werken wist hij echter
toch zijn plaats op de Jeugd Olympische
Spelen bemachtigen. In Zweden
behaalde hij de achttiende plaats.
Bij skeleton draait het om tiende
secondes. “Drie tienden lijkt niet veel,
maar betekent voor mij dat er nog
heel hard gewerkt moet worden”,
vertelt Bram. De start, het sturen en
het materiaal zijn volgens Bram de
onderdelen waar veel gewonnen
kan worden. En om dat te bereiken
moet er getraind worden. In de
zomer kan dat vrij dicht bij huis, in
Wanroij (Brabant). Afgelopen jaar

Experiment duurzaamheid bij BinckBank Tour
Stichting Wielerpromotie Venray wil op dinsdag 14 augustus de meest duurzame wielerfinishplaats ter
wereld worden. Die dag is Venray gastheer van de individuele tijdrit in wielerwedstrijd de BinckBank Tour.

Het experiment begint op
dinsdag 14 augustus en de
resultaten worden een jaar later
gepresenteerd, als Venray weer
finishplaats is in de BinckBank Tour.
Stichting Wielerpromotie Venray gaat
verkennen op welke wijze een stad
duurzaamheid kan koppelen aan
een groot wielerevenement. Hoe
kunnen nieuwe vormen van energie
en de nieuwste technologieën en
producten om het milieu zo weinig
mogelijk te belasten, worden
geïntegreerd in een finishplaats? Maar
ook aspecten als voedseltransitie
en circulaire economie in relatie
tot een wielerkoers worden
onderzocht. De stichting zoekt
daarin de verbinding met partners,
bewoners en publiek. “De proeftuin
moet nieuwe informatie en
inzichten opleveren, maar ook een
inspiratiebron zijn voor andere steden

die een wielerkoers hosten”, aldus
Stichting Wielerpromotie.

Een schonere wereld
Dinsdag 14 augustus start het
experiment met het netwerkevent
‘Een gezonde toekomst voor Venray.’
De stichting gaat tijdens de BinckBank
Tour in gesprek met bedrijven en
organisaties die duurzaamheid en
een schonere wereld ook belangrijk
vinden en samen willen optrekken
om in 2019 de meest duurzame
wielerfinishplaats ter wereld in te
richten.
Er doen verschillende grote
namen mee aan de BinckBank Tour.
Titelhouder Tom Dumoulin slaat dit
jaar over, maar de twee Belgen Tim
Wellens en Jasper Stuyven, die vorig
jaar tweede en derde werden, doen
wel mee. (Foto: archief Peel en Maas Rikus ten Brucke)
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aan
Anouk Michiels

Zo warm
Je hoeft je arm maar op
te tillen en je begint al te
zweten. De hittegolf is zwaar
voor ons Nederlanders.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Anouk Michiels
19
Venray
ROC Nijmegen

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Een roadtrip lijkt me heel erg vet.
En dan zo min mogelijk uitstippelen.
Ik kan heel chaotisch zijn, maar qua
reizen wil ik altijd wel graag weten
waar ik aan toe ben. Daarom lijkt
me het juist leuk om ook een keer te
proberen.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik ben al sinds klein af aan heel graag
creatief bezig. Op de basisschool
waren mijn favoriete vakken dan ook
tekenen en knutselen.
Wat zou de beste uitvinding ooit
zijn?
Een real-life afstandsbediening. Zodat
je gedachtes gevoelens en geluiden
aan en uit kunt zetten, of terug en
verder kunt spoelen en op pauze kunt
zetten.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Als ik alles over zou kunnen doen,
zou ik nu heel erg veel anders doen.
Toch ben ik wel blij met alles wat er

gebeurd is en wat ik heb gedaan,
omdat het mij heeft gemaakt tot wie
ik ben. Ik ben nooit klaar met leren.
Mijn motto is ook: als je altijd doet wat
op dat moment voor jou goed voelt,
kun je moeilijk iets fout doen.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
‘Hero’ van Enrique Iglesias. Vroeger
gingen we altijd heel veel op vakantie,
en papa filmde hiervan zo veel mogelijk. Thuis maakte hij dan elk jaar ook
een terugblik hiervan. Op een van de
laatste vakanties, toen mijn ouders
nog samen waren, had hij dit liedje op
de achtergrond verwerkt.
Als je een huisdier zou mogen
kiezen, welke zou dit dan zijn?
Ik hou enorm veel van dieren, maar
zelf een huisdier hebben is voor mij
niet realistisch, daarvoor ben ik te
vaak weg. Ik zou het alleen maar zielig
vinden voor zo’n beestje.
Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Ik denk dan toch het moment dat
mijn ouders gingen scheiden. Ik was
toen 8 of 9 jaar oud. Ik weet niet
heel veel meer van die tijd, maar
die dagen kan ik me nog heel goed
herinneren.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Op dit moment ben ik bezig met
‘Grey’. Ik lees eigenlijk alleen maar
boeken waar ook films van zijn. Dan
is het voor mij makkelijker om er ook
een beeld bij te maken.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik probeer in het begin vaak vrolijk,
leuk en gezellig te zijn, maar als dat
niet overkomt stop ik daarmee. Ik kan
me goed aanpassen aan iemand, maar
ik zou niet meer mijn hele persoonlijkheid veranderen om ervoor te zorgen
dat iemand mij leuk vindt.
Wat voor opleiding doe je op het
moment?
Na de zomervakantie begin ik aan
de opleiding ‘allround schoonheidsspecialiste’ op het ROC Nijmegen. Een
nieuwe uitdaging dus. Wel spannend,
maar ik heb er ook wel weer zin in.
Festival of discotheek?
Als ik tussen deze twee moet kiezen,
kies ik een festival. Door de sfeer,
meestal buiten, in de zomer. Daar krijg
ik echt een vakantiegevoel van. Toch
sta ik ook graag elk weekend met
vrienden en vriendinnen in de kroeg.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
De glimlachende smiley met die
zwaaiende handjes ernaast, omdat
ik hem wel lief vind. Een normale
glimlach vind ik iets te standaard.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Een artiest als bijvoorbeeld Lady
Bee. Ik vind haar enorm stoer en
ze heeft leuke muziek. Ze is niet de
allerbekendste artiest, maar toch
vliegt ze de hele wereld over voor
haar baan.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Ik zou het allebei wel willen! Maar
als ik moet kiezen dan wel twee
keer zo slim. Ik ben nu ook niet
dom, maar als ik goed was geweest
in leren dan was het wel makkelijker geweest op school. Dan had
ik misschien heel andere dingen
gedaan.
Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Ik kan heel erg verschillen in mijn
stijl. Mijn kledingkast ziet er wel
donker uit. Ik hou niet zo van felle
kleuren en printjes. Ook zul je mij
niet vaak op hakken zien.

We zijn het weer niet
gewend en kunnen qua
warmte eigenlijk niet zo veel
aan. Nog steeds verwachten
mensen wel dat alles nog
steeds kan, zoals het bezorgen
van post, op een terrasje snel
je drankje krijgen en je
wekelijkse boodschappen
halen. Veel van deze dingen
gaan gewoon door met dit
weer, maar er moeten wel
maatregelen worden
genomen! Geef je postbode
die de hele dag rond moet
gaan een flesje water of een
ijsje. Als je het zelf te warm
vindt om te koken en je gaat
ergens heen om af te halen of
om ergens te gaan eten, denk
er dan aan hoe warm het daar
in de keuken wel niet is.
Ook onze trouwe dieren
kunnen nogal wat problemen
ervaren met dit weer. De
poten van je hond gaan kapot
als je met 32 graden gaat
wandelen, omdat het asfalt zo
warm is. Probeer het zelf maar
eens, leg je hand er maar voor
een paar tellen op. Zelf kun je
ook genoeg doen om je dier te
helpen zoals de kop, oren, hals
en poten een beetje nat
maken.
Met zijn allen komen we er
wel doorheen. Als we maar
lekker rustig blijven.
Anne
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zomer in Venray

HALLO Venray tipt
een zomerboek

09
08

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: Petra Steenblik en Demis Dardaganidis uit Raalte, die
samen met hun kinderen op de camping De Linde in Merselo verblijven.

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 Lucie Broeksteeg, bestuurslid van Literair
Café Venray.

“Als lid van het bestuur van
Literair Café Venray maak ik soms
kennis met schrijvers, die voor mij
nog grotendeels onbekend zijn. Dat
brengt me vervolgens in aanraking
met veelal verrassende boeken”, vertelt ze. In 2019 ontmoette Lucie via
het Literair Café auteur Koen Peeters,
die te gast was in het Theehuis van
het Odapark. Ze las daarom zijn
boek ‘Grote Europese Roman’. “Grote
Europese Roman heeft evenveel
hoofdstukken als er Europese hoofdsteden zijn. De roman is qua thematiek voor ons Europeanen in de 21ste
eeuw even herkenbaar als actueel”,
vertelt Lucie. “Koen Peeters beschrijft
hoe wij Europeanen, onbekenden
voor elkaar, elkaar ontmoeten kunnen, elkaar aftasten met taal of
anders. Hoe wij bepaalde geheimen
alleen kunnen toevertrouwen aan
mensen, die we niet eerder zagen of
ooit zullen terugzien.”
Zakenmannen Theo en Robin
spelen de hoofdrol in dit boek. “De

relatie tussen werkgever Theo, die
in de relatiegeschenken werkt, en
diens werknemer Robin wordt uitgebreid beschreven aan de hand van
verschillende ontmoetingen. Beiden
worden daarbij in hun eigen historisch perspectief geplaatst. Robin is
jong, veelbelovend en ongeduldig,
Theo is de wijze, ietwat trieste chef,
die alles al heeft gehad”, legt Lucie
uit. “Robin ontmoet in grote steden
allerlei mensen met historisch en
cultureel verschillende achtergronden. Hij praat met ze, deelt het bed
met ze en ontmoet uiteindelijk de
ware. Theo zit in een andere levensfase en ontdekt gaande weg zichzelf
en zijn verleden. Dit leidt uiteindelijk
uit tot een tragische conclusie. De
uitspraak van René Gude ‘het leven
is soms maar een gedoetje’ zou
mijns inziens heel goed bij de Grote
Europese Roman passen”, waarna ze
concludeert: “Een knap geschreven,
poëtisch boek, dat ik iedereen kan
aanraden.”

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

“Voordat we kinderen kregen
zijn we vaak met het vliegtuig
op vakantie geweest naar verre
bestemmingen, maar nu vinden
we het fijn om weer in eigen land
op vakantie te gaan.”, vertelt Petra.
“We houden echt van kamperen
en normaal gesproken gaan we
naar grote campings, maar dit keer
wilden we het iets kleinschaliger en
zo kwamen we uit deze camping in
Merselo. Ik ben vroeger met mijn
ouders nog naar de camping De
Schatberg in Sevenum geweest,
maar verder zijn we niet in deze
regio geweest. We vonden het dus

wel weer leuk om deze omgeving te
verkennen.”
“We vinden het fijn dat onze drie
kinderen, Marisa, Ilona en Niek, op
deze camping de ruimte hebben om
te spelen”, vertelt Demis. “Er is hier
een speeltuin en er zijn dieren waar
ze naartoe kunnen. Daarnaast gaan
we ook nog veel uitstapjes maken,
bijvoorbeeld naar De Beekse Bergen,
naar Overloon en naar Toverland. Thuis
hebben we een hond en wandelen we
grote stukken. We zijn van plan om
dat hier ook te gaan doen. De hond
hebben we maar thuis gelaten, want
met dit warme weer is het voor dat

beestje niet te doen. Gelukkig hebben
we zelf een plekje in de schaduw
kunnen krijgen. Zo is het voor ons
nog een beetje uit te houden met dit
weer.”
Het gezin is nog maar één dag
op de camping en heeft dus nog niet
veel van de omgeving kunnen zien.
“We zijn van plan om de natuur nog
in te gaan. Het schijnt hier erg mooi
te zijn, dus we zijn erg benieuwd. We
blijven nog negen nachten en kunnen
dus nog volop van onze vakantie
genieten”, zegt Petra. “Maar dat zal
zeker goed komen, want we zitten
hier erg goed.”

De natuur in met fotograaf Rob

De Boschhuizerbergen
HALLO-fotograaf Rob Beckers is bijna ieder weekend op pad om foto’s te maken. Voor de HALLO
maakt hij foto’s van evenementen, maar zelf wandelt hij graag in één van de natuurgebieden van
Venray om al het natuurschoon daar op de foto te zetten. Iedere week licht hij een mooi wandel
gebied uit. Deze week was hij in boscomplex de Boschhuizerbergen in Venray, waar hij de foto van
deze Reebok kon maken. Het boscomplex, dat vernoemd is naar de oude buurtschap ‘de
Boschhuizen’, is zo’n 60 hectaren groot. Door de Boschhuizerbergen lopen verschillende wandel
routes. Meer informatie over de wandelroutes is te vinden op www.liefdevoorlimburg.nl
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Naar het museum in Venray

Museum Expositie 40-45 in Blitterswijck
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, die je gewoon
in gemeente Venray vindt. Vandaag het museum Expositie 40-45 in Blitterswijck.

In 1970 zijn Harry Linders en Wim
Weijs begonnen met het verzamelen van spullen uit voornamelijk de
Tweede Wereldoorlog. Hun interesses
lagen dicht bij elkaar, maar ze spraken af om beide verschillende spullen te verzamelen. Uiteindelijk wilden
ze de spullen met anderen delen en
zo ontstond in 1984 Expositie 40-45.
“Bij de opening waren Engelse veteranen aanwezig van onder andere het
Norfolk Regiment. Ook de burgemeester was er”, vertelt Harry. “Ieder jaar
komen de Engelse veteranen terug en
gaan ze naar de oorlogsbegraafplaats.
De Norfolk veteranen proberen iedere
vijf jaar te komen.”
Het museum is ingericht op
chronologische volgorde en begint
bij de Eerste Wereldoorlog. Harry:
“Daar ligt toch het begin van de
Tweede Wereldoorlog.” De Tweede
Wereldoorlog voert echter de boven-

toon in het museum. Naast alle
insignes, brieven van Duitse soldaten, hulzen van granaten en officiële
papieren, zijn er ook veel diorama’s
te zien, die allemaal hun eigen verhaal vertellen. Harry vertelt over een
diorama over de Russen: “Veel mensen zijn vergeten dat het eigenlijk
de Russen zijn die de oorlog hebben gewonnen, niet de geallieerden. De Russen hebben in de Slag om
Stalingrad net zoveel mensen verloren
als de geallieerden in de hele oorlog.”

Kaarten uit de
Paterskerk
De items waar Harry het meest
trots op is, zijn de kaarten uit de
Paterskerk in Venray. Harry legt uit:
“Die kaarten werden gebruikt om
piloten te helpen de lucht in te komen
en te vliegen. Vooral ’s nachts of met

slecht weer zag je helemaal niets.
De dames aan de ene kant van de
kaart gaven met een lichtje aan waar
gevlogen mocht worden. De mannen
aan de andere kant gaven dit door
aan de piloten.”Niet alleen de spullen in het museum hebben historische
waarde, ook het pand zelf kent een
stukje geschiedenis. De ouders van
Wim hebben het huis in de Tweede
Wereldoorlog overgenomen van timmerman Hendriks, die drie joden liet
onderduiken. Na de overname bleven
de drie. “Ja, Wims moeder zei altijd ‘zo
was dat toen’, daarom zijn ze gebleven”, vertelt Harry. “Voor een periode van zes weken zijn hier ook acht
Duitsers gestationeerd geweest. Als
die de deur uit waren om te patrouilleren, mochten de onderduikers er
even uit om zich snel te wassen en
dan moesten ze weer terug.” In de
winter van 1944 werden de ouders

van Wim geëvacueerd en werd het
pand voor enkele maanden bewoond
door Engelse geallieerden. Ze gebruikten het als uitkijkpost over de Maas en
hielden vanuit het pand de Duitsers
aan de overkant in de gaten. Toen de
familie Weijs na de bevrijding weer
terugkwam in Blitterswijck, waren
de oorlogssporen nog te zien. “In de
schuur lagen nog een stuk of vijftien
wapens en tegen de muren in het
huis lagen zandzakken, welke hadden
gediend ter bescherming.”
Het museum is op afspraak open,
zodat Harry of Wim ook een uitleg
kunnen geven of een verhaal kunnen
vertellen. Zo ook het verhaal van Roy
Robinsin, wiens baret aan het museum
is geschonken. Ook liggen er veel van
zijn oude papieren. “Hij is in Veulen
omgekomen en is terplekke begraven.
Nu is hij verplaatst. Door het Venrays
bedrijfsleven, donaties en collectes,

kunnen de weduwen van veel Engelse
soldaten naar Nederland komen om ze
hier in Overloon te herdenken.”

Herinneringen levend
houden
De drijfveer van Harry is om de
herinneringen van de soldaten levend
te houden. “Veel van de verhalen
komen rechtstreeks van de soldaten,
die moesten het doen.” In de toekomst hopen ze dan ook de verhalen
te kunnen blijven vertellen. “In de toekomst willen we dat alles nog steeds
verzorgd wordt, maar hoe weten
we nog niet. Voor nu willen we alles
onderhouden. Het is de bedoeling dat
je dicht bij de verhalen kan komen en
dat lukt op deze manier.”
Expositie 40-50 is te bezoeken
op afspraak en te bereiken via
0478 58 91 14.
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Insturen kanugustus
vrijdag 31 a
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?
Maak dan een leuke foto samen met de
HALLO en misschien win je wel een van
onderstaande prijzen. Alle foto’s worden
daarnaast gepubliceerd in HALLO Venray.
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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Mystic World Festival in Merselo

‘Het begon als een verjaardagsfeestje’
In Merselo vindt op zaterdag 11 augustus de eerste editie van het Mystic World Festival plaats. Het muziekfestival, met de genres hardstyle en urban/house, wordt georganiseerd door de twee vrienden Nick van Rijt (25)
en Joey van Berlo (28) uit Helmond.

gen. Met headliners als Ran-d, B-Front
en Adaro hebben we behoorlijk grote
namen.” Toch wilde het stel het festival niet té smal maken en daarom
werd ervoor gekozen om nog een
genre toe te voegen, namelijk urban/
house. “Naast de hardstyle op de
mainstage hebben we dit genre aan
de line-up toegevoegd. Zo hebben we
voor ieder wat wils”, aldus Nick.
De jongens hopen dit jaar de
2.000 bezoekers aan te tikken. “Met
1.500 zijn we tevreden, maar 2.000
zou mooi zijn”, zegt Joey. Voor de
toekomst zijn de ambities nog groter.
“We willen qua bezoekersaantallen
ieder jaar verdubbelen”, vertelt Nick.
“Binnen drie jaar willen we in ieder

geval een ‘groot’ festival zijn, met
5.000 bezoekers. We denken dat dat
ook moet lukken.” Of het festival in
Merselo gaat blijven, is nog even een
vraag. “Volgend jaar moet dat in ieder
geval zeker nog lukken. Dat willen we
zelf ook, want we hebben goede contacten met de mensen daar en met de
gemeente Venray. Of we in de toekomst op zoek moeten naar een grotere locatie, daarvoor moeten we nog
afwachten hoe hard we gaan groeien.”
Mystic World Festival vindt plaats
op zaterdag 11 augustus. Om 14.00 uur
opent het festivalterrein, dat gelegen
is aan de Zandstraat in Merselo en
om 01.00 uur sluit het zijn poorten
weer.

Centrum van Venray

Concert EASTRM
De Winkeliersvereniging Venray Centraal organiseert op zaterdag
11 augustus weer een concert in het centrum van Venray. De Venrayse
band EASTRM treedt dan tussen 13.30 en 16.30 uur op op de Grote
Markt.
Feesten organiseren is voor
Nick van Rijt en Joey van Berlo niets
nieuws. Joey: “Het begon eigenlijk
als mijn verjaardagsfeestje. Dat werd
ieder jaar groter en drie verjaardagen
geleden heb ik het verplaatst van mijn
voortuin in Helmond naar het terrein
in Merselo.” Na de verjaardag van
2017, waar ruim 350 mensen waren,
besloten Joey en Nick echter om het
nog wat groter aan te pakken. “Joey’s
verjaardag had altijd wel een beetje
een festivaltouch en zelf bezoeken
we heel graag festivals”, legt Nick
uit. “Het leek ons heel mooi om zelf
ook een festival te organiseren. Als
je zoiets helemaal zelf doet, is het als
een boek dat je nog helemaal vol kunt

schrijven.”
Er werden plannen gemaakt
en in november van 2017 werd er
een stichting opgericht en ging het
balletje echt aan het rollen. “Dan pas
besef je hoeveel er komt kijken bij
het organiseren van zoiets, echt bizar
veel”, zegt Nick. Beide jongens zijn nu,
naast hun ‘gewone werk’ zo’n 30 uur
per week kwijt aan het festival. “Maar
als het een succes wordt, dan is dat
het allemaal waard. Ik denk dat we
ons dan aan het einde van de avond
heel voldaan en zelfs emotioneel gaan
voelen.”
Mystic World Festival moet volgens Nick en Joey anders zijn dan de
rest. “We willen ons vooral onder-

scheiden van andere festivals. Wat
andere festivals niet hebben, dat willen wij wel aanbieden”, vertelt Nick.
“De meeste ideeën komen dan ook
vanuit onszelf. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld een thema dat aansluit bij
‘jungle’ en ‘maya’. Ook willen we een
warme sfeer creëren, door bijvoorbeeld de hoogte in te werken met het
decor. De mensen moeten het gevoel
hebben dat ze als het ware ergens in
staan. Het decor moet aanvoelen als
een goed ingericht huis.”
Natuurlijk gaat het bij het festival
niet alleen om het decor, maar ook om
de muziek. “Omdat wij zelf en onze
vrienden vooral hardstyle luisteren,
besloten we daar de focus op te leg-

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

EASTRM heeft een repertoire
dat zich het best laat omschrijven als funk en rock. Ook maakt
de band regelmatig een uitstapje
naar wat rustigere nummers en
naar oude klassiekers. De band
bestaat uit zes vrienden uit
Venray en de omliggende dorpen:
frontman Dennis Barents, gitaristen Joost van Bergen en Jelle

Walraven, toetsenist Stan Jansen,
bassist Martijn Gösgens en drummer Marc van Hees. Wekelijks
repeteren de mannen van de
band in Oostrum, vandaar ook
de naam EASTRM. Meer informatie over EASTRM is te vinden op www.eastrm.nl en op de
Facebookpagina van de band.
(Foto: Angelique Lemmens Photography)

Turkse oudercursus
Synthese
Synthese biedt in het najaar op verschillende data de cursus
‘Peuter in zicht’ aan voor Turkse moeders van peuters. De cursus is
gericht op het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van moeders
van 2- tot 3-jarigen.

Holiday FM bij Omroep Venray
Deze week staat Omroep Venray in het teken van het programma Holiday FM. Voor de tweede
keer wordt dit jaar live-zomerradio gemaakt met zowel hobbyisten als professionals. Omroep Venray
en Omroep Peel en Maas zijn bij het initiatief betrokken. Dj-duo’s uit de regio maken voor Holiday
FM verschillende radioprogramma’s, die iedere dag tussen 07.00 en 01.00 uur live worden uitgezonden vanaf camping De Schatberg in Sevenum.

De interactieve Turkse cursus
geeft tevens advies en tips over
de ontwikkeling en opvoeding van
peuters. Ook gaan de deelnemers
zelf aan de slag en kunnen ze ervaringen delen met andere moeders.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur, met de thema’s
steunen, stimuleren en sturen.

De training vindt plaats op woensdag 24 oktober, woensdag 7 en
21 november en woensdag 5 december van 10.00 tot 12.00 uur bij
Synthese in Venray. Aanmelden voor
is gratis en kan via de trainers Songul
Altunta-Tasdemir en Derya Bozok op
s.tasdemir@synthese.nl of d.bozok@
synthese.nl
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Schrijfcafé Geijsteren bestaat 6 jaar

‘Van je af en naar je toe schrijven’
Het schrijfcafé in Geijsteren bestaat 15 augustus 6 jaar. Oprichtster Karin Janssen organiseert één keer in de
maand een bijeenkomst in ’t Trefpunt in Geijsteren voor iedereen die het leuk vindt om te schrijven. “Schrijven is
helemaal niet moeilijk”, vertelt ze. “Als je letters op papier kunt zetten, kun je meedoen aan het schijfcafé.’

gen die je tegengekomen bent op de
weg naar de bijeenkomst toe, of een
klein gedichtje of verhaal.”
Het gaat bij het schrijfcafé niet
om het resultaat, maar echt om het
bezig zijn met schrijven. “Het gaat om
het plezier in het schrijven, niet om
spelling, grammatica of literatuur”,
aldus Karin. “Ik moedig iedereen
ook aan om bij een opdracht de
pen in beweging te houden. Als je
gaat nadenken over hoe je iets op
moet schrijven, dan word je al snel
te kritisch op jezelf.” Deelnemers
hoeven daarnaast ook nooit hun
eigen werk voor te lezen, als ze dat
niet willen. “Dat mag natuurlijk wel,
sommige deelnemers vinden dat juist
fijn. Maar vervolgens geven we geen
mening over de tekst. Die is van de
schrijver zelf. Iedereen doet het op zijn
of haar eigen manier en dat is oké.
Dat geeft een gevoel van veiligheid.”
Omdat het niet om het resultaat gaat,
is het niet moeilijk om mee te doen,
stelt Karin. “Het enige dat je moet
kunnen is letters op papier zetten.”

Ontdekken wat je
kunt
Het oorspronkelijke idee achter het
schrijfcafé komt van Christine de Vries.
Zij startte het eerste Nederlandse
schrijfcafé in Alkmaar. Na een opleiding bij Christine besloot Karin Janssen
zelf ook een schrijfcafé te starten in
haar eigen regio. Schrijfcafé Geijsteren
was de 33e in Nederland. Inmiddels
zijn er al 62 van deze schrijfcafés
opgericht. Karin: “Ik was zo enthousiast over het schrijfcafé dat ik dit ook
met anderen wilde delen. Ik heb lang

naar een mooie plek gezocht en op
veel plaatsen gevoeld en geproefd
waar het fijn was. Uiteindelijk heb
ik die plek zes jaar geleden niet in
mijn woonplaats Meerlo, maar bij
’t Trefpunt in Geijsteren gevonden.”

‘Klein gedichtje of
verhaal’
De verschillende schrijfcafés in
Nederland hebben allemaal dezelfde

basis, maar iedereen vult het op zijn
eigen manier in, vertelt Karin. “Ze zijn
allemaal in een soort Grand-Caféachtige setting en vinden meestal één
keer per maand plaats. Maar natuurlijk stop je er ook iets van jezelf in.”
Karin geeft iedere bijeenkomst een
thema. “Bijvoorbeeld kracht, dromen of zomer. Het kan van alles zijn.
Vervolgens bedenk ik allerlei kleine
opdrachten bij dat thema. Dat kan het
schrijven zijn van een lijstje van din-

Viering Maria Tenhemel
opneming in Venray
Bij de Lourdesgrot aan de St. Jozefweg in Venray wordt op woensdag 15 augustus om 15.30 uur de Maria
Tenhemelopneming gevierd. De zorggroepen komen die dag naar de Lourdesgrot voor dit Katholieke hoogfeest.
Ook andere mensen zijn welkom.

De deelnemers nemen eigen pen
en papier meer. “En ik zorg er altijd
voor dat er gekleurde stiften op tafel
liggen. Zelf schrijf ik het liefst met
potlood, maar er zijn ook mensen
die graag met vulpen schrijven, of
misschien wel typen. Alles mag.”
Sommige deelnemers komen omdat
ze bezig zijn met het schrijven van
een boek en graag wat oefening
willen en anderen houden gewoon
van brieven of dagboeken schrijven.

“Allemaal houden ze van schrijven of
willen ze ontdekken wat ze daarmee
allemaal kunnen”, aldus Karin. “Omdat
je niet zo met het resultaat bezig bent,
komen soms hele pure dingen naar
boven. Dan denk je soms: ‘wauw, wat
een leuke verrassing’. Juist omdat dat
niet het doel is.”
Zelf schrijft Karin al heel lang.
“Ik heb een soort dagboek, maar daar
schrijf ik niet dagelijks in. En ik houd
van handgeschreven brieven en kaartjes. Sociale media zijn niet zo mijn
ding”, lacht ze. “Het is een fijn expressiemiddel”, legt ze uit. “Je kunt van
een afstandje ergens naar kijken, het
is verhelderend of bezinnend. En je
kunt dingen van je af schrijven als je
ergens mee zit, maar je kunt ook naar
je toe schrijven. Wat wil je nog allemaal in de toekomst bijvoorbeeld?
Dat kun je al schrijvend ontdekken.”
Bij de bijeenkomsten van het schrijfcafé merkt ze dat deelnemers door te
schrijven ook dingen over zichzelf en
anderen leren. “Zulke dingen komen
naar boven bij opdrachten. Mensen
worden geraakt door dingen en dat uit
zich soms in de schrijfopdrachten.”

Dingen over jezelf
leren
Het schrijfcafé vindt iedere derde
woensdag van de maand plaats bij
’t Trefpunt in Geijsteren. Ter ere van
het 6-jarig bestaan van Schrijfcafé
Geijsteren heeft de bijeenkomst van
woensdag 15 augustus een extra
feestelijk tintje. Deze duurt van 10.00
tot 12.00 uur en aanmelden kan tot
vrijdag 10 augustus via
info@karin-janssen.nl

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.

In de Lourdesgrot gaat geestelijk
verzorger Susanne Lijklema voor
in de viering. Tijdens de viering
wordt er een ‘kruudwis’ gezegend.
Dit is een traditie rondom de Maria
Tenhemelopneming, waarbij een

boeket met veldkruiden wordt
gezegend. Met deze zogenaamde
kruudwis probeerde men vroeger
onweer, bliksem en ziektes af te
weren.
De Maria Tenhemelopneming

is voor de katholieke kerk een
belangrijk hoogfeest. Tijdens deze
Mariaviering wordt herdacht dat
Maria na haar dood met ziel en
lichaam door God in de hemel werd
opgenomen.

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl

18

cultuur

09
08

Agenda t/m 16 augustus 2018
vr
10
08
za
11
08

Pop Up Galerie LIHVE

Trekkertrek

Tijd: 14.00-20.00 uur
Locatie: Kapelaanspad Venray

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Agrobaan Ysselsteyn

Samengestelde menwedstrijden

Kabouter Fluitenkruid

Organisatie: Menvereniging Peel en Maas
Locatie: Wedstrijdterrein Peel en Maas Ysselsteyn

Tijd: 15.30 uur
Locatie: kasteelruïne Geijsteren

Pop Up Galerie LIHVE

Première film Dylan Haegens

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Kapelaanspad Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Concert EASTRM
Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Grote Markt Venray

2H Kart Racing Event
Tijd: 13.30-17.45 uur
Locatie: Raceway Venray

zo
12
08

ma
13
08
di
14
08

Individuele tijdrit BinckBank
Tour
Tijd: 13.30 uur
Locatie: start Schouwburgplein, finish
Raadhuisstraat Venray

Zomeravond-driedaagse
Tijd: 18.30-21.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: De Bult Ysselsteyn

wo
15
08

Alzheimer Café

Kindervakantiewerk WanssumGeijsteren
Organisatie: Stichting Kindervakantiewerk Wanssum
Locatie: Sportpark de Meulebèèk, Wanssum

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: De Kemphaan Venray

Schrijfworkshop

Kindervakantiewerk WanssumGeijsteren

Mariaviering

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Schrijfcafé Geijsteren

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Lourdesgrot Venray

Organisatie: Stichting Kindervakantiewerk Wanssum
Locatie: Sportpark de Meulebèèk, Wanssum

Mystic World Festival

Teamtijdrit BinckBank Tour

Zomeravond-driedaagse

Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: Zandstraat, Merselo

Tijd: 09.30 uur
Locatie: start Schouwburgplein, finish
Raadhuisstraat Venray

Tijd: 18.30-21.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: ’t Sohr Wanssum

Trekkertrek Feestavond

Netwerkevent BinckBank Tour

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Agrobaan Ysselsteyn

Tijd: 10.30 uur
Locatie: VIP Café

Samengestelde menwedstrijden

Breicafé

Organisatie: Menvereniging Peel en Maas
Locatie: Wedstrijdterrein Peel en Maas Ysselsteyn

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

do
16
08

Kindervakantiewerk WanssumGeijsteren
Organisatie: Stichting Kindervakantiewerk Wanssum
Locatie: Sportpark de Meulebèèk, Wanssum

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

Wandelen door natuurgebieden

IVN organiseert zomeravond-driedaagse
IVN Geijsteren-Venray organiseert op dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 augustus de jaarlijkse
zomeravond-driedaagse. Op deze drie avonden wordt er tussen 18.30 en 21.00 uur gewandeld door verschillende
natuurgebieden in de regio.

als nevengeul teruggekregen.
Voor deze wandeling wordt er
gestart op de Lissevenweg in
Swolgen bij de parkeerplaats van de
visvijver.
Donderdagavond gaan de
deelnemers naar de Stippelberg
in De Rips. De Stippelberg is een
uitgestrekt bosgebied dat haar naam
dankt aan de vele ‘stippels’, de kleine
stuifduinen, in het gebied. Slingerend
door deze stuifduinen wordt tijdens
de wandelingen een paar keer de
Milheezerbreuklijn gepasseerd, die in
het landschap goed te herkennen

is. Voor de laatste avondwandeling
wordt gestart bij de parkeerplaats
tegenover het boswachtershuis op
de Stippelberg 1.
Deelnemers kunnen kiezen of
ze aan één, twee of alle drie de
wandelingen meedoen. Deelname
is gratis, aanmelden is niet nodig.
De wandelingen zijn niet geschikt
voor wandelwagens of rolstoelen.
IVN Geijsteren-Venray adviseert goede
wandelschoenen.
Meer informatie over de
zomeravond-driedaagse is te vinden
op www.ivn-geysteren-venray.nl

Trekkertrek
Ysselsteyn
In Ysselsteyn vindt in het weekend van zaterdag 11 en zondag
12 augustus voor de tiende keer de Trekkertrek plaats op de Agrobaan.
Tijdens dit evenement worden er diverse wedstrijden met sport- en
standaardtractoren gereden.
De Stippelberg
Op dinsdagavond wordt
er gewandeld door De Bult in
Ysselsteyn. De Bult is een restant
van de Deurnse Peel, dat bestaat uit
hoogveen, berkenbos, droge en natte
heide. In De Bult zijn de laatste jaren
veel werkzaamheden uitgevoerd om

verdroging tegen te gaan. Tijdens de
wandeling kunnen de deelnemers
bekijken of deze maatregelen
genoeg zijn geweest om de extreme
hitte van dit jaar te compenseren.
Startpunt op dinsdag is de Bultweg
in Deurne. Op woensdag is ’t Sohr

de wandelomgeving. Dit gebied
tussen Ooijen en Wanssum is een
oude Maasarm die na het extreme
hoogwater van 1993-1995 werd
afgesloten. Op basis van nieuwe
inzichten heeft de laatste jaren deze
oude Maasarm weer zijn functie

Het evenement start op zaterdag
11 augustus. Voor het eerst worden
er dit jaar op deze dag ook een
aantal klasses verreden en om
21.00 uur start de feestavond in de
tent op de Agrobaan. De coverband
House of Rock zorgt tijdens deze

avond voor de muziek. Op zondag
12 augustus beginnen vanaf
09.30 uur de wedstrijden. Het terrein
is open vanaf 09.00 uur.
Meer informatie over de
Trekkertrek is te vinden op
www.trekkertrekysselsteyn.nl
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KIK: een divers geheel van kunstenaars
Kunstgroep KIK uit de gemeente Venray heeft sinds juni de tentoonstelling KIK 4.0 in het Venrays Museum.
Van begin juni tot en met eind augustus zijn de kunstwerken van de tien kunstenaars in het museum te bekijken.

KIK kent zijn oorsprong in 2015,
toen er een gevarieerde groep kunstenaars werd samengesteld om mee
te doen aan het tweejaarlijkse cultureel festival Schijt aan de Grens.
Harry van der Borg is één van de tien
kunstenaars van KIK. “Het is bij Schijt
aan de Grens in 2015 zo leuk gegaan,
dat we het jaar daarna, in het tussenjaar, besloten zelf iets te organiseren.”
De groep kunstenaars zette een eigen
expositie op in de kapel op het Sint
Annaterrein en gaf deze de toepasselijke naam Kunst In de Kapel, KIK dus.
“De naam van onze groep komt dus af
van die tentoonstelling, maar inmiddels gebruiken we eigenlijk alleen nog
maar de afkorting KIK.”

Verschillende
kunstdisciplines
In 2017 werd weer deelgenomen aan Schijt aan de Grens en in

2018 volgde opnieuw een tussenjaar.
Voor de kunstenaars van KIK was dat
reden genoeg om weer te kijken of er
zelf iets op poten kon worden gezet.
“Enkelen van ons raakten in gesprek
met het Venrays Museum, en dat heeft
er toe geleid dat we nu van begin
juni tot eind augustus weer een eigen
tentoonstelling hebben”, vertelt Harry
niet zonder trots. “Het is een heel
diverse tentoonstelling geworden, met
allerlei kunstvormen. Dat vinden veel
mensen leuk aan onze groep en de
werken: het zijn allerlei verschillende
kunstdisciplines. Er zijn schilderwerken, tekeningen, monumentale kunstwerken en beeldhouwwerken en ieder
met een eigen stijl.”
De kunstenaars van KIK hebben
ieder hun eigen discipline(s). Om zich
die disciplines eigen te maken, hebben bijna alle tien de leden een
kunstopleiding gevolgd aan de
kunstacademie in Arendonk, België.

“Het zijn in Arendonk deeltijdopleidingen die vijf jaar duren, waarna je
je nog twee jaar kunt specialiseren.
Sommigen van ons zijn nog bezig,
anderen zijn al een tijdje klaar”, legt
Harry uit. “Zelf heb ik de opleiding
Tekenen gevolgd en momenteel ben ik
nog bezig met Keramiek.”

Verbanden en links
In de tentoonstelling KIK 4.0 zijn
dus verschillende kunstdisciplines aanwezig. Er zit verder geen thema aan
de expositie verbonden, maar volgens
Harry zijn er wel verbanden te bespeuren tussen de verschillende kunstwerken. “Carla Clevers heeft bijvoorbeeld
een werk gemaakt over landschap.
Ze heeft in de hele gemeente Venray
grond verzameld, daarmee stukjes
katoen bewerkt en daar dan weer
een geheel van gemaakt. Daar zit
een overeenkomst met mijn eigen
werk. Ik heb klei verzameld langs

Concert Terry Lee Hale Castenray
In de Muzikale Huiskamer in Castenray geeft Terry Lee Hale op zaterdag 18 augustus een concert. Het
optreden van de Amerikaanse muzikant begint om 20.30 uur.
Terry Lee Hale is een Texaanse
singer-songwriter die nog relatief
onbekend is. Halverwege de jaren
’80 verruilde hij Texas voor Seattle,
waar hij een belangrijke rol speelde

in de muziekbeweging die uiteindelijk de grunge opleverde. Sinds begin
jaren ’90 maakt hij zijn eigen platen.
In 2016 bracht hij zijn meest recente
plaat uit, ‘Bound, Chained, Fettered’.

Hoewel Terry Lee Hale inmiddels
in Frankrijk woont en deze plaat in
Italië opnam, zijn er nog steeds duidelijk Texaanse sferen hoorbaar op
het album.

de Loobeek en met de slib van deze
klei objecten bewerkt.” Dat is niet de
enige link tussen werken van de expositie. “Tamara en Saskia Martens, twee
zussen in de groep, hebben samengewerkt bij hun kunstwerk. Saskia heeft
geschreven en Tamara heeft daarbij
schilderijen gemaakt. Daarvan is een
boek gemaakt, maar de schilderijen
zijn ook in het groot te bekijken bij de
tentoonstelling, met fragmenten tekst
erbij.”
“Dit soort tentoonstellingen zijn
hoogtepunten voor ons”, zegt Harry.
“Het feit dat je met een groep die toevallig bij elkaar gekomen is, zo goed

kunt samenwerken en zo’n divers
geheel neer kunt zetten, dat is heel
bijzonder.” Als het aan Harry ligt, komt
er voorlopig dan ook nog geen einde
aan de samenwerking tussen de kunstenaars van KIK. “We willen graag op
deze voet door blijven gaan. Als alles
blijft lopen zoals het nu loopt, dan kun
je wel bijna stellen dat we volgend
jaar weer present zijn bij Schijt aan
de Grens en wie weet het jaar daarna
weer met een eigen tentoonstelling
komen.”
De tentoonstelling KIK 4.0 is nog te
zien tot maandag 27 augustus in het
Venrays Museum in Venray.
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• Ambilight • Smart TV met Android
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krachtige wasbeurt en houdt uw kleding mooi.

menwerkende bewegingen. De wasmachine zorgt voor een snelle,

bewegen, zodat de kleding dynamisch wordt gewassen door de sa-

een ‘hoofdtrommel’ met ‘achterplaat’ die onafhankelijk van elkaar

blijft. De wasmachine is uitgerust met een ‘Q-Drum’ die bestaat uit

20% minder energie verbruikt, terwijl het wasresultaat hetzelfde

QuickDrive zorgt ervoor dat wassen tot 2 keer zo snel gaat en tot

Tot 2 keer zo snel wassen!
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TIJDELIJK MET 5 JAAR
GARANTIE EN 100 DAGEN
OP PROEF!

Dat is Tummers!

Apparaat stuk? Geen zorgen, wij kunnen het voor
u repareren op onze eigen reparatie-afdeling.

REPARATIEDIENST

Wij hebben bijna 100 jaar ervaring in de elektrobranche. Wij kunnen u altijd perfect adviseren!

DESKUNDIG ADVIES

Is het product toch niet helemaal naar wens?
Geen punt. Bij ons heeft u 14 dagen bedenktijd.

NIET GOED, GELD TERUG

Wij bezorgen uw aankoop gratis bij u thuis met
onze eigen, vakkundige bezorgdienst.

GRATIS BEZORGING

Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor al
uw aankopen en vragen. Zelfs op zondag!
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Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

Junior Verkopers
Ervaren Verkopers
Service Center Medewerkers

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe,
enthousiaste collega’s die ons team
willen versterken! Bezoek onze site
www.eptummers.nl voor meer info.

Kom werken bij de leukste elektrovakspeciaalzaak van Limburg!

Enthousiast, ga stvrij & betrouwbaa r!
* Na €200,- cashback via Samsung

Tummers
** Na €250,- cashback via Samsung
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Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

