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Net niet D’n Um
Schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray won zaterdag 13 juli net niet het OLS in Sevenum. In de finale moest zij het hoofd buigen voor de winnaar, schutterij
Sint Willibrordus Meijel. De teleurstelling was duidelijk zichtbaar. Volgens Hans van Rhee, de schutter die het laatste bölke van de ronde miste, was het een spannende
dag. “Winnen is het ultieme doel van een sportman. Tweede worden geeft een raar gevoel, je gaat voor de winst”. Lees op pagina 15 over ervaringen van de Venrayse
schutterij op het OLS. (Foto: stefanfaustphotography)

‘De Stek voorbeeld voor andere dorpen’
De vrijwilligers van Residence De Stek in Castenray kregen bij de opening op zaterdag 13 juli veel
complimenten. De oude dorpsschool is verbouwd tot een complex van vijf seniorenwoningen. “Ik hoop dat er
meerdere ‘stekken’ in de gemeente gaan komen”, zei wethouder Jan Loonen die erop wees dat de leegstaande
schoolgebouwen van Veulen en Vredepeel nog altijd wachten op een herbestemming.
Castenray is het eerste dorp
in de gemeente Venray waar de
school een herbestemming krijgt
als wooncomplex. Geijsteren
zal wellicht de volgende zijn.
Het project in Castenray is niet
zonder slag of stoot verlopen.
Kartrekker Bert Arts had eerst zijn
zinnen gezet op het vrijkomende
gebouw van loonbedrijf HendrixSmits aan de Lollebeekweg.
Drie jaar geleden sneuvelde
dit plan, tot grote teleurstelling
van Arts die vond dat hij te

weinig medewerking kreeg van
de gemeente. De Castenrayse
dorpsraadvoorzitter verlegde zijn
aandacht naar het schoolgebouw.
En ditmaal met succes. Onder grote
belangstelling onthulde Bert Arts
zaterdagochtend samen met
Jan Loonen de plaquette aan de
voorgevel met de naam Residence
De Stek. Het kunstwerk is ontworpen
door de Kunstwerkplaats van Venray.
“Het was een hele klus, maar ik ben
apetrots op het resultaat. Het ziet er
prachtig uit”, glunderde Arts.

De vijf bewoners knipten
gezamenlijk het lint door voor
de hoofdingang. Daarna kon
pastoor Huub van Horne de vijf
appartementen en de gezamenlijke
ontmoetingsruimte inzegenen.
“Een huis is niets zonder bewoners”,
zei hij. De pastoor had een speciaal
welkomstwoordje voor Mien Vullings.
Zij wordt in september 94 jaar, heeft
twintig jaar in Leunen gewoond en
is de oudste bewoner van De Stek.
Voor de oer-Castenrayers Jep
Fleurkens (84) en Sjeng Cox (93)

komt het wooncomplex als geroepen.
Noodgedwongen verhuisden beiden
enkele jaren geleden naar Horst.
Ze waren dolblij dat ze de kans kregen
nog terug te keren in hun eigen dorp.

Wachtlijst
“Fantastisch dat dit gebouw
op zo’n mooie manier behouden
blijft voor de dorpsgemeenschap”,
complimenteerde wethouder
Loonen. “Er is veel vraag naar, dat
blijkt wel. Het zat meteen vol en er
is zelfs al een wachtlijst. Een teken
dat ouderen graag in hun eigen
dorp willen blijven. Alles is hier
gelijkvloers, het kan gewoon niet
beter. Op deze manier willen we
graag ons vrijkomend maatschappelijk

vastgoed inzetten.” Loonen prees de
inzet en doorzettingsvermogen van
initiatiefnemer Bert Arts en de vele
vrijwilligers die de handen uit de
mouwen staken. “Alle complimenten
voor hen en het dorp. Het resultaat
mag er zijn.”
Voor de opening bracht fanfare
Dorpsklank Castenray een serenade
op straat. Ook fanfarevoorzitter René
Duijkers prees de inzet van Bert Arts
en zijn vrijwilligers. “Heel belangrijk
dat het schoolgebouw behouden
blijft voor de gemeenschap. Het was
een mooie school waar we allen
zijn opgegroeid. Er vonden hier vele
ontmoetingen plaats en dit wordt
gelukkig voortgezet met de komst
van vijf nieuwe bewoners.”
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Routes passeren oorlogsmonumenten

Fietsvierdaagse Venray in teken 75 jaar
bevrijding
Ongeveer tweeduizend fietsers trekken tijdens de Fietsvierdaagse
door de omgeving van Venray. Het evenement, dat plaatsvindt van
dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 juli, staat dit jaar in het teken van
haar 35-jarig jubileum en de bevrijding die in oktober 75 jaar geleden
plaatsvond. Ernst-Jan Kleinbussink en Kees van Velzen, beiden
betrokken bij de organisatie van het evenement, vertellen over de
voorbereidingen en het programma.
Nieuw dit jaar is dat de jeugd er
meer bij betrokken wordt. “Zij krijgen
speciale opdrachten. Daarbij kun
je denken aan het maken van
een selfie op bepaalde plekken of
het fotograferen van gebouwen.

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Robert Hesen
Jeanine Hendriks
Redactionele bijdragen
Jacky Gerritsen
Henk Willemssen
Fotografie
Rob Beckers
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

We geven ze onderweg uitdagende
opdrachten en wie daarmee de
meeste punten verzamelt, mag
een prijs mee naar huis nemen”,
vertelt Ernst-Jan. Maar ook de
senioren komen niks tekort dit jaar.
“Iedere dag is er na afloop van
de tocht een gezellig samenzijn
bij De Witte Hoeve in Venray.
Daar ontmoeten mensen elkaar en
zijn onder meer foto’s van een dag
eerder te zien”, vertelt Kees, die zich
al meerdere jaren samen met Frans
Coenen ontfermt over de routes.
“Dat vind ik een van de mooiste
dingen. Het digitaal ontwerpen van
de routes en vervolgens vertalen naar
de praktijk. Alle routes heb ik ook al
meerdere malen gefietst. Ik ben dus
heel benieuwd naar de reacties van
de deelnemers”, zegt Kees.

Oorlogsmonumemten
Iedere dag is er de mogelijkheid
om een route van 35, 45 of
55 kilometer te fietsen. Vanwege de
75-jarige bevrijding gaat de route
langs alle oorlogsmonumenten die
in de gemeente Venray bekend
zijn. Op dinsdag voert het ‘peloton’
richting de militaire vliegbasis in
Vredepeel. “Alle deelnemers kunnen
daar een uniek inkijkje krijgen in
het museum. We hebben geregeld
dat ze met de fiets tot 12.00 uur het
terrein op kunnen”, vertelt Kees.
Op dinsdag is ook de mogelijkheid
om te stoppen bij de militaire
begraafplaats in Ysselsteyn, waar
ruim 31.000 Duitse soldaten begraven
liggen. “Dat is meteen een pittig
dagje, maar de deelnemers hebben
uiteraard een eigen keuze of ze al
dan niet een stop maken. We zijn ons
ervan bewust dat dit gevoelig kan
zijn”, vertelt Kees.

Wereldprimeur
Op woensdag wordt de Maas
overgestoken en gaat de route door
de Maasduinen. Op die dag is er ook
een familieroute van 18 kilometer.
“Dan kunnen opa’s en oma’s met
hun kleinkinderen een leuke
tocht maken. Er worden dan ook
spellen georganiseerd op De Witte
Vennen”, zegt Kees. Een dag later,
op donderdag, wacht de deelnemers
een wereldprimeur. De fietsbrug
door het Oorlogsmuseum in Overloon
is dan onderdeel van de route.
The New York Times besteedde er
onlangs ook aandacht aan. Het is
alleen nog de vraag of de brug op
tijd klaar is voor de Fietsvierdaagse.
De laatste dag wordt er gefietst over
de Rijnbroekerloop-, Reulsberg- en
Lovendaalsebosroute. Die zet onder
meer koers richting Horster dorpen

met als verste punt Grubbenvorst.

Hitte
Afgelopen jaar was er sprake van
extreme hitte. “Hierdoor hadden we
veel minder deelnemers”, vertelt
Ernst. “Dat hebben we niet in de
hand. We geven tips om goed om
te gaan met de hitte en zorgen
voor extra water”, zegt Ernst-Jan.
Het mooiste van het organiseren
vindt hij het ontmoeten van
mensen. “Voor mij is die week
echt een feestje. Mensen komen
uit verschillende hoeken. Zo kwam
iemand uit Nieuw-Zeeland speciaal
in ‘onze’ week op familiebezoek,
zodat hij kon fietsen. Ieder jaar komt

ook een groepje Belgen dat ook op
de camping bij de atletiekvereniging
verblijft. Er ontstaat echt een band
tijdens zo’n week. Dat is ook de
kracht van het evenement. Het is
soms net een reünie”, vertelt hij.

Vrijwilligers
Het evenement steunt tijdens
fietsdagen op 120 vrijwilligers.
De Fietsvierdaagse bestaat uit een
bestuur van zeven personen en
een aantal commissies die het hele
jaar bezig zijn met de organisatie.
In 1985 vond de eerste editie plaats
met zo’n tweehonderd deelnemers
met de start op de Markt. Jan
Kreutz, inmiddels erevoorzitter, was

de initiatiefnemer en was 31 jaar
voorzitter. In 2015 nam hij afscheid
als voorzitter, maar nog altijd is hij
betrokken bij de organisatie.
Het bestuur laat weten dat
het geen streven is om ieder jaar
meer deelnemers te trekken.
“Nee, we willen vooral nieuwe
routes ontdekken en de deelnemers
daarmee verrassen. En we willen
meegaan met onder meer de digitale
ontwikkelingen, zodat we de jeugd
ook meer op de fiets krijgen”,
zegt Ernst-Jan. Inschrijven voor de
Fietsvierdaagse kan vooraf, maar ook
tijdens de week.
Kijk voor meer informatie op
www.fietsvierdaagse-venray.nl
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Kindervakantiewerk Venray Eerste duofiets
Kindervakantiewerk Venray vond dit jaar van maandag 8 juli tot en met vrijdag 12 juli plaats op het
‘t Speulpark in Venray. De hele week stond in het teken van het motto ‘zon, hagel, sneeuw en regen, met KVW
kunnen we er tegen’.

Castenray en Oirlo
De dorpen Castenray en Oirlo kunnen de eerste duofiets aanschaffen. Beide dorpsraden besloten in de gezamenlijke vergadering van
woensdag 3 juli een financiële bijdrage te geven.
Initiatiefnemer Albertine Steeghs
uit Oirlo meldde in de dorpsraadvergadering dat ze 6.500 euro heeft
ingezameld. Het bedrag is nog niet
genoeg om een elektrische duofiets,
van bijna 10.000 euro, te kunnen aankopen. Nu de dorpsraden het tekort
bijpassen, kunnen de inwoners van
Castenray en Oirlo binnenkort gratis
gebruik maken van de duofiets. “Het
is een mooie aanwinst voor beide
dorpen”, zegt dorpsraadvoorzitter Bert
Arts van Castenray. Op de duofiets zitten bestuurder en bijrijder naast elkaar.
De fiets kent enkele extra aanpassin-

gen, zoals ruimte om een rolstoel of
rollator te vervoeren. De bedoeling
is dat dorpsbewoners die vanwege
een beperking niet meer zelfstandig
kunnen fietsen, toch een ritje kunnen maken door de omgeving met
hulp van een familielid of kennis. De
dorpsraden willen een tweede duofiets
aanschaffen, zodat ieder dorp er straks
eentje ter beschikking heeft. Met fondsenwerving en sponsoring verwachten de dorpsraden het geld bij elkaar
te brengen. De duofiets van Castenray
krijgt een plekje in de stalling bij
wooncomplex Residence De Stek.

Nieuw inrichtingsplan voor dorpskern

Patriot-luchtverdedigings
systeem terug in Vredepeel

De dorpsraad van Vredepeel heeft KNHM en Arcadis ingeschakeld
om een nieuw plan te maken voor de inrichting van de dorpskern.
Beide instanties maken gratis een ontwerp met een begroting. Dat
meldde voorzitter Theo Kooter in de dorpsraadvergadering van donderdag 4 juli.
Door de nieuwbouw van het
gemeenschapshuis, de samenvoeging met de kerk en de sloop van het
oude gemeenschapshuis De Kleine
Loef, moet de ruimte in de dorpskern van Vredepeel opnieuw worden
ingericht. Twintig buurtbewoners
hebben onlangs in een bijeenkomst
hun wensen kenbaar gemaakt. Met
dit wensenlijstje gaan KNHM en

Arcadis aan de slag. Daarbij worden ook het kerkhof en het fietspad
langs de Ripseweg meegenomen.
De dorpsraad hoopt komend najaar
het groen aan te planten. Het nieuwe
terras naast het nieuwe gemeenschapshuis is zo goed als klaar.
Vrijwilligers hebben in de afgelopen weken het omheinende muurtje
gemetseld en de terrastegels gelegd.

Op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vrededepeel kwam zaterdag 13 juli de eerste van de in totaal vier
Patriots aan die gemoderniseerd worden. Twee grote kranen hesen de zware delen van het wapensysteem van
de landmacht op militaire voertuigen. De patriot kan na een uitgebreide revisie en modificatie in de Verenigde
Staten weer tot 2040 mee om dreigingen vanuit de lucht, zoals vliegtuigen en raketten, het hoofd te bieden.

Plastisch chirurg
29 juli Jan Fabre
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Bodycontouring
Huidverbetering
Massages

MUIZEN
VLIEGEN
WESPEN

Bel of app: 06 20 41 45 01

BEL: 06 55 81 85 77

Industriestraat 15 Horst

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:
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ten de kinderen sportspellen uitvoeren.
De kinderen van groep zeven bleven
op donderdag slapen in de Bouledrome
op het KVW-terrein. De vrijwilligers van
Kindervakantiewerk Venray organiseerden voor de afsluiting van de week
een uitstapje naar Speelpark Klein
Zwitserland in Tegelen.

LE

het programma. Op dinsdag maakten de kinderen van groep 3 en 4 een
fototocht door het centrum, terwijl de
overige groepen het bos in doken voor
de bosactiviteit. In de middag draaide
het programma om. Voor de woensdag
werden diverse spellen klaargezet in
het centrum en op donderdag moch-

VER
S

KVW is een activiteitenweek waaraan alle basisschoolkinderen uit groep
3 tot en met 7, die in de gemeente
Venray wonen, kunnen meedoen.
De eerste dag stond een meerkamp met verschillende spellen
verdeeld over de vlakte (het oude
zwembad) en het omliggende bos op

KER

V

Gebraden
kippoulet
500g
+Gehaktballen
4 BBQ worst
4 HALEN
Samen
€ 8,25
3 BETALEN

Woensdag gehaktdag
Het wapensysteem is in het
Amerikaanse Chambersburg flink
onder handen genomen. In 2022
hebben alle Patriot-systemen in
Nederland onderhoud gehad. Ze hebben dan een betere capaciteit tegen
de ‘gewone’ lucht- en raketdreiging.

Defensie nam het luchtverdedigingswapensysteem in 1987 in gebruik. Het
is onder andere gebruikt van 2013 tot
2015 waarbij het systeem de bevolking van de Turkse stad Adana tegen
raketten vanuit Syrië moest beschermen. Door deze langdurige inzet kon

het systeem niet tijdig onderhoud
krijgen.Het eerste patriot-systeem is
in februari 2018 naar de Verenigde
Staten gebracht. Inmiddels is de
tweede patriot die in Vredepeel gestationeerd staat, weggebracht voor
onderhoud. (Foto: Ministerie van Defensie)

De actuele weekaanbiedingen staan op
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl

Biermann – Van den Eijnden, keurslager
Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum
Tel. 0478-583429
info@biermannvdeijnden.keurslager.nl
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Bevorderen kansengelijkheid in onderwijs
Het College van B&W van Venray heeft besloten om de deelname aan
de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) voort te zetten. Het Ministerie wil via een
meerjarige kansenagenda verder inzetten op het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. Met de ondertekening van de intentieverklaring op maandag 1 juli komt gemeente Venray in aanmerking voor de
nieuwe subsidieregeling.

Dankbetuiging

‘Een visser heeft zelf zijn netten uitgeworpen…
En is zelf een vis geworden’
Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
de lieve woorden, de vele kaarten de bloemen en voor het
medeleven tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve
man, onze geweldige pap en trotse opa en super opa. Het was
overweldigend.

Piet van de Voort
Ze bieden ons een enorme grote steun en troost.
Het is fijn te ervaren dat Piet ook bij andere mensen zo geliefd was.
Zus van de Voort - van Dijk
Ine en Twan
Ans en Jac
Marly en Bert
Truus en Peter
Milou, Dennis Nils, Renée, Rick, Meggy, Sebastiaan, Joep, Guusje,
Davy, Jaimy, Cherel, Laura , Remco Finne, Arjan, Femke
De zeswekendienst is zondag 28 juli om 10:30 uur
in de H. Lambertuskerk te Swolgen

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

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

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

Te Koop Morellen
(zure kersen), zelf plukken, €1,-/kg.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.

Geïsoleerde sandwichpanelen
(gebruikt) te koop! Steenwol
geïsoleerd. Dikte: 60/120 mm, div.
lengtes tot 4.75 m. Afhalen tegen elk
aannemelijk bod. Tel.: 06 53 14 56 87.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

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

Het ministerie van OCW wil met
de meerjarige kansenagenda een
doorstart maken met de huidige
deelnemende gemeenten en
uitbreiden naar nieuwe gemeenten.
In Limburg zijn hiervoor gesprekken
met zeven grote gemeenten. Venray
is naast Roermond en Heerlen
pilotgemeente als deelnemer aan de
Gelijke Kansen Alliantie (GKA).
In 2016 constateerde de
onderwijsinspectie dat de verschillen
tussen leerlingen met lager en hoger
opgeleide ouders toenemen. Hierdoor
krijgen veel kinderen met laag
opgeleide ouders niet het onderwijs
dat ze aan kunnen en blijft talent
onderbenut. Uit onderzoek blijkt dat
leerlingen met laagopgeleide ouders
vaker doorstromen naar een lager
onderwijsniveau. In 2017 is landelijk
een tweejarige regeling ingesteld voor
het bevorderen van kansengelijkheid
binnen het onderwijs. Uitgangspunt

is dat kinderen met dezelfde talenten
recht hebben op gelijke kansen. Het
verbinden van de drie leefwerelden
school, thuis en omgeving is volgens
het Ministerie heel belangrijk in de
aanpak van gelijke kansen.
Eind 2017 stelde de gemeente
Venray samen met kinderopvang- en
onderwijspartners een tweejarig plan
’Kansengelijkheid Venray Ok-ay’ op.
Het is een praktische en integrale
aanpak voor taal- en spelstimulering
op school en thuis bij kinderopvang
en basisonderwijs, het creëren
van meer actieve ouderen en het
bevorderen van kind participatie door
gespreksvoering in echte dialoog
in opvang en onderwijs. Ook het
optimaliseren van de schoolkeuze
en het inbrengen van denkmiddelen
voor professionals komen aan
bod in dit plan. Het Ministerie
en de Provincie kenden voor de
uitvoering van het plan een subsidie

toe van respectievelijk 80.000 en
50.000 euro.
De ondertekening van de
intentieverklaring door burgemeester
Gilissen op maandag 1 juli is een
voorwaarde om in aanmerking te
komen voor de rijksregeling. Daarbij
is maximaal 70.000 euro per jaar
beschikbaar voor twee jaar. Voor
deelname aan de Gelijke Kansen
Alliantie is geen gemeentelijk budget
nodig. Na de zomervakantie vindt
samen met (onderwijs)partners
prioritering in thema’s en uitwerking
van activiteit(en) plaats. Een van de
interventies richt zich op voortzetting
binnen basisschool de Krokodaris en
kinderopvang ‘t Nest in Venray en
verbreding naar de omgeving van
deze kinderen. De gedachte is om dit
onderdeel te maken van een grotere
aanpak binnen de wijk Brukske.
Hiervoor is momenteel ambtelijk een
opdracht in ontwikkeling.

Verplaatsing brandweerkazerne Venray
De brandweerkazerne van Venray op de huidige locatie aan de Acaciastraat gaat verplaatsen naar een groter
pand in Venray. Veiligheidsregio Limburg-Noord streeft er samen met Gemeente Venray naar om eind dit jaar
een nieuwe locatie aan te dragen.
Veiligheidsregio Limburg-Noord
meldt dat vanuit het oogpunt van
de dekking en bereikbaarheid
de huidige locatie niet ideaal is.
Daarnaast stelde de Veiligheidsregio
anderhalf jaar geleden nieuwe
richtlijnen op om taken van kleinere
brandweerkazernes in de regio te
bundelen in de vier centrumposten
Venray, Weert, Venlo en Roermond.
Denk aan ruimte voor de onderhoud
van voertuigen en een ruimte voor het
wassen van uniformen en het reinigen
van ademhalingsbescherming.
“Stapsgewijs willen we doorvoeren
dat na elke brandweerinzet de
uniformen gewassen worden,
zodat de rook uit het pak gaat.
Die ruimte is er op dit moment
niet in de brandweerkazerne van
Venray, waardoor het reinigen van de
uniformen bij de brandweerkazerne

in Gennep wordt verricht”, aldus een
woordvoerder van Veilgheidsregio
Limburg-Noord. “Eigenlijk zou elke
brandweerman twee pakken moeten
hebben, maar dat is een behoorlijke
investering. We streven ernaar om
dit over één tot twee jaar door te
voeren.”
De huidige brandweerkazerne
in Venray heeft een oppervlakte
van 1.200 vierkante meter. Voor de
extra taken is er een ruimte van 600
vierkante meter nodig. Omdat de
locatie zich niet leent voor een aanbouw, omdat daar geen ruimte voor
is, gaat de Veiligheidsregio samen
met Gemeente Venray op zoek naar
een andere locatie met een grote
van 1.800 tot 2.000 vierkante meter.
“Het verbouwen van de huidige
locatie of nieuwbouw is te kostbaar.
Daarom kijken we naar bestaande

opties waarbij de beste mogelijke dekking en opkomsttijden meegenomen
worden in de beslissing.

Duurzaamheid
Ook de duurzaamheid van het
gebouw is belangrijk. Het huidige
gebouw is oud en voldoet niet volledig aan de klimaateisen. In het
nieuwe pand willen we daarom
moderne dingen, zoals het plaatsen
van zonnepanelen, doorvoeren om
er een klimaatneutraal gebouw van
te maken”, aldus een woordvoerder.
Uiterlijk eind dit jaar willen de instanties een nieuwe locatie aandragen.
Daarbij gaat zorgvuldigheid boven
snelheid. Volgens de Veiligheidsregio
is er nog geen locatie op het oog.
“Zodra de locatie gevonden is, kan
het nog een jaar duren voordat de
brandweerkazerne echt verplaatst is.”

Gemeenschapshuis Oirlo
op plek pastorie
Voor de locatie van het nieuwe gemeenschapshuis in Oirlo zijn nog twee opties over. Nieuwbouw op de plek
van de pastorie of toch renovatie van het bestaande gebouw van De Linde. De dorpsraad hoopt zo snel mogelijk
de knoop door te hakken.
Verbouwing van gemeenschapshuis De Linde heeft niet de voorkeur.
“Als we hiervoor toch kiezen, dan hebben we straks wellicht twee bouwvallen midden in het dorp. Dat willen we
voorkomen”, zegt vicevoorzitter Anita
Emonts van de dorpsraad. De eigenaren van café-cafetaria D’n Terp gaan
stoppen en ze zetten in september het
horecapand te koop. De pastorie staat
leeg sinds het vertrek van pastoor Te
Plate. Als het gemeenschapshuis verhuist naar de pastorie, dan zouden D’n
Terp en De Linde benut kunnen wor-

den voor woningbouw.
Het projectteam uit Oirlo heeft
een onderzoeksrapport opgesteld. Elf
locaties zijn in beeld geweest, maar
de pastorie bleef als beste optie over.
Het plan werd op 19 december 2018
tijdens een brainstormbijeenkomst
voorgelegd aan de inwoners, die toen
nog moesten wennen aan het idee.

Bisdom positief
“We hebben met het bisdom
gesproken over de invulling van de
pastorie”, vertelt Emonts. “Het bis-

dom is positief over het plan, mits
de gemeente ook akkoord gaat.” De
pastorie is eigendom van de Oirlose
parochie, die ook wil meewerken.
“Het duurt inderdaad best wel lang
allemaal. Dat komt omdat we afhankelijk zijn van derden. Dat is het grote
struikelblok”, zegt Emonts.
Na de zomer moet er snel duidelijkheid komen. “Dan houden we weer
een dorpsbijeenkomst en we presenteren het plan aan het College van
B&W dat in oktober in Oirlo op bezoek
komt, aldus Emonts”
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Brug centrum Wanssum
Projectbureau Ooijen-Wanssum en Mooder Maas zijn op zoek naar een passende naam voor de derde brug die
in Wanssum wordt gerealiseerd. De brug in het centrum van Wanssum wordt naar verwachting eind augustus in
gebruik genomen.
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Dassenburcht
Sint Annapark
bewoond
In het bosgebied aan de noordkant van Sint Annapark bevinden zich
twee dassenburchten. Lange tijd is er niets vernomen van het
beschermde dier, maar vorige maand werden bij een burcht toch weer
sporen van de das aangetroffen.
De laatste tekenen van leven
van de das werden gevonden in de
herfst van 2017. Bij een controle
in april 2018 bleek dat beide
burchten niet meer werden gebruikt.
Op camerabeelden was de das ook
niet meer waargenomen. Totdat in
juni 2019 nieuwe sporen werden
gevonden.

Maatregelen

Als de Oude Maasarm straks bij
hoogwater weer met de Maas gaat
mee stromen, zal het toekomstige
natuurgebied vaker onder water staan.
Om er voor te zorgen dat woningen
en bedrijven in Wanssum bereikbaar
blijven, realiseert Gebiedsontwikkeling

Ooijen-Wanssum drie nieuwe hoogwatervrije bruggen. De Kweibrug
en ‘t Veunderke zijn reeds geopend
en in gebruik. Projectbureau OoijenWanssum en Mooder Maas zijn op
zoek naar een passende naam voor de
nog te realiseren brug in het centrum

van Wanssum. Zij kiezen samen met
de Gemeente Venray, de toekomstige
eigenaar van de brug, een naam uit de
inzendingen.
Suggesties kunnen tot donderdag 1 augustus worden gestuurd naar
info@ooijen-wanssum.nl

Eigenaar Renschdael Groep
gaat nu maatregelen treffen omdat
vlak bij het bosgebied tachtig
woningen worden gebouwd aan
de Overloonseweg. Tussen het
bos en de woningbouwlocatie
komt een rasterhekwerk met

een poort zodat de das zich niet
kan verplaatsen in de richting
van de woningen. Het bos wordt
als leefgebied van de das niet
aangetast, meldt Renschdael
Groep. Op het einde van dit jaar
worden in het bosgebied drie
nieuwe boomsoorten aangeplant:
dennen, fruitbomen en sleedoorns.
Uit onderzoek is ook gebleken dat
vier soorten vleermuizen leven op
Sint Annapark: dwergvleermuis,
laatvlieger, grootoorvleermuis en
rosse vleermuis. Ze hebben vaste
rust- en verblijfplaatsen die alleen
verstoord mogen worden door
middel van een ontheffing van de
Wet natuurbescherming.

Shishalounges uitgesloten

Nieuwe horeca- en
terrassenbeleid
Het College van B&W heeft een vernieuwd horecabeleid en terrassenbeleid vastgesteld. Het beleid omvat onder meer enkele aanpassingen voor terrasoverkappingen. Een andere wijziging is dat
shishalounges in de gemeente Venray worden uitgesloten.
Het beleid, dat te raadplegen is
via www.beleidvenray.nl, geeft aan
met welke regels horeca-ondernemers van doen hebben. Naast de
opgestelde regels vinden ondernemers en omwonenden ook tips
over duurzaam ondernemen en het
beperken van overlast en onveilige
situaties.

Evenementen
terrassen

Venray loopt Vierdaagse
Wandelaars uit de gemeente Venray die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse kregen woensdag 10 juli een shirt uitgereikt en gingen vervolgens op de foto voor het gemeentehuis. Er werden
250 shirts opgehaald. Wethouder Jan Loonen is ook een van de deelnemers. De Nijmeegse
Vierdaagse zijn dinsdag 16 juli begonnen en duurt tot en met vrijdag 19 juli.

Binnenkort staat de kermis van
Venray voor de deur. De terrassen
zijn dan uitgebreider dan normaal.
Burgemeesters Hans Gilissen:
“Om te zorgen dat de kermis in
Venray veilig verloopt, zijn in het
nieuwe terrassenbeleid regels

vastgelegd over de terrassen en
de terrasoverkappingen. Dit is de
uitkomst van een gezamenlijk traject
met de horeca, de hulpdiensten en
de gemeente in samenwerking met
een adviesbureau. Complimenten
aan iedereen die hieraan heeft
meegewerkt.”

Shishalounges
Het College van B&W heeft
verder besloten dat shishalounges
niet worden toegestaan.
Shishalounges zijn horecabedrijven
waar bezoekers waterpijpen kunnen
gebruiken. Redenen hiervoor zijn de
grotere risico’s bij dit soort bedrijven
op het gebied van (brand)veiligheid
en gezondheid. Een van die risico’s is
het vrijkomen van koolmonoxide.

Internationaal reorganisatie-programma

Inalfa bezuinigt op 85 banen in Venray
Inalfa schrapt 85 banen. Het Venrayse bedrijf dat actief is in de productie van schuifdaken heeft te maken
met te hoge kosten, waardoor maatregelen genomen worden. De ontslagen in Venray zijn onderdeel van een
internationaal reorganisatie-programma, zo laat een woordvoerder weten.
Begin dit jaar liet Inalfa weten dat
er maatregelen aan zaten te komen.
Hoeveel banen er geschrapt moesten
worden, was toen nog niet duidelijk.
“Door de snelle omzetgroei de afgelopen jaren, zijn de kosten ook toegenomen. Dat is nu niet meer in balans.
Daarnaast is er sprake van organisatorische complexiteit waardoor de maat-

regelen noodzakelijk zijn”, aldus de
woordvoerder. Verder heeft het bedrijf
last van de handelsoorlog tussen China
en de Verenigde Staten en de aanstaande brexit.
Wereldwijd werken er 6.000
medewerkers bij het bedrijf. In Venray
zijn dat er zo’n 800. 85 van hen moeten dus vertrekken. “Zij hebben een

vertrekregeling aangeboden gekregen. Het gaat om mensen uit alle
lagen van de organisatie. Denk aan
kantoorpersoneel, mensen uit de productie en managers”, zegt de woordvoerder. Indien de vertrekregeling niet
geaccepteerd wordt, volgen er zeer
waarschijnlijk gedwongen ontslagen.
Het bedrijf laat weten dat het een

overeenkomst heeft gesloten met vakbonden FNV Metaal en De Unie over
de uitvoering van een sociaal plan.
De ontslagen zijn onderdeel van
een reorganisatie-programma van
drie jaar, waarvan het bedrijf nu in
het eerste jaar zit. Verdere maatregelen worden dus ook niet uitgesloten. Het bedrijf leed in 2017 voor het
eerst sinds de crisis in 2009 verlies.
Het tekort bedroeg 29,9 miljoen euro.
Mede omdat de vraag naar auto’s
stokt, stagneert de vraag naar schuif-

daken van Inalfa ook. Met name in de
Chinese markt blijft de vraag achter.
Ook leidt het bedrijf al ruim 80 miljoen
euro verlies op een investeringsproject
in Polen over de periode van 20162023, zei CEO Jörg Buchheim in een
interview met het Financieel Dagblad.
Het bedrijf is sinds 2011 in Chinese
handen en heeft productielocaties
over de hele wereld.
Inalfa kan niet zeggen hoeveel
mensen uit de gemeente Venray hun
baan verliezen.
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Sint Annapark
1

Nieuwe toekomst

Het Sint Annapark staat aan de vooravond van een grote renovatie. Als de gemeenteraad op 17 september het nieuwe bestemmingsplan goedkeurt, kan eigenaar Renschdael Groep aan
de slag met de invulling van de leegstaande en soms verwaarloosde gebouwen. Er is gekozen voor een flexibel bestemmingsplan waardoor verschillende functies mogelijk zijn, zoals wonen,
kantoren, horeca, zorg, revalidatie, hotel en recreatie. De komende weken worden de gebouwen, monumenten en andere bijzonderheden op het voormalige gestichtterrein belicht.
(Bronnen: Wandeling door het gesticht (2002) van stichting Stadspark Venray, Stedenbouwkundige en landschapsvisie (2017) en Beeldkwaliteitplan (2019) van Renschdael Groep en diverse bronnen via RooyNet)

Hoofdgebouw

Mortuarium

Sint Bernard

Het hoofdgebouw uit 1908 is het oudste pand in het Sint
Annapark. Het is een rijksmonument dat vrijwel nog geheel
in originele staat verkeert. Boven de hoofdingang staat in
een cartouche, een rechthoekig natuurstenen vlak, het
beeld van de heilige Anna naar wie het gesticht is genoemd.

Tussen het hoofdgebouw en de kapel ligt een bijzonder
monumentje: de rouwkapel of mortuarium. Het mortuarium (lijkenhuisje) is een rijksmonument en bestaat uit een
opbaarruimte met een obductiekamer.

Sint Bernard is het grootste paviljoen op Sint Anna.
Minister Joris in ’t Veld van Wederopbouw en
Volkshuisvesting kwam op 29 juni 1949 naar Venray om
het gerestaureerde gebouw feestelijk te openen.

In de voorzijde van het hoofdgebouw waren de administratie en bestuurlijke diensten gehuisvest. De westvleugel is het
kloostergedeelte dat aansluit op de kapel met een klein gesloten kloosterhof. Het hoofdgebouw is grotendeels opgetrokken uit
rode baksteen. De symmetrie, het aantal ramen links en rechts
van de hoofdingang is gelijk, en decoratiemotieven uit de klassieke bouwkunst geven het gebouw een voorname en waardige
uitstraling. Renschdael Groep ziet voor het hoofdgebouw een
bestemming als hotel, congresruimte, opleidingsinstituut en voor
evenementen die passen bij het park. Ook zijn er mogelijkheden
voor wellness en revalidatie- en fitnessvoorzieningen.

Hier werden de overledenen opgebaard en werden lijkschouwingen en secties uitgevoerd. Hersenen werden vaak bewaard
voor wetenschappelijk onderzoek om geestesziekten beter te
begrijpen. Naast de obductiekamer bevindt zich het kantoortje
van de patholoog-anatoom. Een groot deel van de oorspronkelijke inventaris, met onder meer de stenen snijtafel en de oude
brancard, is nog intact. Renschdael Groep heeft het plan het
mortuarium in te richten als museum en tentoonstellingsruimte.
“Het krijgt in elk geval geen commerciële functie”, zegt projectmanager Marianne Dankers. “We willen hier een historische slag
maken. Met beeldmateriaal, een archief en andere historische
informatie die de bezoekers binnen kunnen bezichtigen.”

Sint Bernard liep zware oorlogsschade op en de herbouw
op de fundamenten van het verwoeste pand werd gezien als
een mijlpaal. Het was het begin van de wederopbouw van
Sint Anna. Sint Bernard was een gesloten afdeling. Er woonden patiënten met onvoorspelbaar gedrag of met de neiging
het gesticht te ontvluchten. Door de tralies en hekken konden
ze het gebouw niet uit en ramen en deuren bleven permanent gesloten. Het hoge hekwerk rondom de tuin staat er nog
steeds. Sint Bernard heeft geen monumentale status en wordt
gezien als een karakteristiek pand dat op het beschermlijstje
staat van gemeente Venray. Renschdael Groep wil Sint Bernard
verbouwen tot appartementen.

Heilig Hartbeeld

Sint Pieter

Sint Jan

Het Heilig Hartbeeld werd in 1930 ter plaatse gehouwen
uit een steenblok door de Maastrichtse beeldhouwer Jean
Balendong. In de Tweede Wereldoorlog liep het beeld
flinke schade op.

Sint Pieter is na de oorlog als laatste paviljoen herbouwd in 1959. Daarmee was de wederopbouw van Sint
Anna voltooid. Er woonden zeventig chronische patiënten.

Sint Jan is de observatiekliniek die in 1957 heropend
werd na de herbouw vanwege oorlogsschade. Er verbleven
65 patiënten. Op de begane grond waren de dagverblijven
van bewoners die goed ter been waren. Ze sliepen op de
tweede verdieping.

De Venrayse kunstenaar Piet van Dongen kreeg de
opdracht het te restaureren. Het kreeg ook een nieuwe
standplaats, vlak bij paviljoen Sint Eugène. Het beeld is
in de loop der jaren flink toegetakeld, maar wordt niet
vergeten door Renschdael Groep. “Nee zeker niet. Het beeld
zal opnieuw gerestaureerd moeten worden”, meldt
projectmanager Marianne Dankers. “Het verkeert in slechte
staat. De sokkel is gebroken en het beeld is stuk.” Mogelijk dat
het Heilig Hartbeeld na de restauratie een nieuwe plek krijgt
op Sint Annapark. “We willen kunstwerken die nu elders staan
ook weer terughalen naar het park. Dat doen we met zorg, om
ze de plek te geven waar ze thuishoren.“

Er was een aparte vleugel, afdeling M, voor veertig huishoudelijke hulpen. Sint Pieter is kenmerkend voor de architectuur van de naoorlogse gebouwen op Sint Anna. Het gebouw
heeft een sober, evenwichtig en streng karakter. Het paste in de
tijdgeest. Het gebouw moest uitstralen wat goed en heilzaam
werd geacht voor de patiënten: orde, structuur en regelmaat.
Afdeling M werd ook wel het meisjeshuis genoemd. Hier woonden de huishoudelijke dienstmeisjes van de verpleegafdelingen. Er was een driedeling. De zusters woonden in het deftige
klooster bij het hoofdgebouw, de verpleegsters bevolkten Sint
Theresia en de dienstmeisjes huisden in afdeling M. Sint Pieter
heeft geen enkele beschermde status en is in beeld als wooncomplex, als onderdeel van een zorgcampus.

Op de eerste verdieping woonden de bedlegerige patiënten. Bij de herbouw is gekozen voor kleinere kamers in een
huiselijke sfeer. De toekomst van het gebouw is ongewis.
Sint Jan heeft geen beschermde status. Het pand verkeert in
een slechte staat. Het is flink gehavend door vandalisme en de
gevels hebben waterschade opgelopen door lekkages aan het
dak. “Sint Jan heeft de nodige klappen gehad”, zegt projectmanager Marianne Dankers van Renschdael Groep. “We proberen alle kansen te benutten om het te behouden, maar dit
zal heel moeilijk zijn.” Als sloop onvermijdelijk is, dan volgt
nieuwbouw op dezelfde plek.
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Noor Verhoeven naar Kaapstad

Klaar voor nieuw avontuur
De eindexamens zitten erop. Dat betekent dat voor veel geslaagden een nieuw avontuur begint. Een nieuwe
studie, op kamers gaan, een tussenjaar of toch nog een jaartje thuis wonen? Deze week praten we met Noor
Verhoeven (18) uit Venray. Zij heeft haar vwo-diploma behaald en gaat een half jaar naar Kaapstad in ZuidAfrika. “Ik ben wel even klaar met het studeren”, vertelt ze.

Noor doorliep het vwo soepel.
“Ik had goede punten en nooit echt
problemen”, zegt ze. Maar toen de
examens eraan kwamen, kwam er
toch een beetje stress naar boven.
“Ik heb twee examens echt verpest.
Aangezien je tegenwoordig een 5,5
gemiddeld moet halen voor alle examens, heb ik het toch nog spannend
gemaakt. Maar uiteindelijk maakt het
niet uit, want het diploma is binnen.”
Veel van haar vriendinnen beginnen in september met een studie,
maar Noor kiest een ander pad.
“Ik heb zes jaar hard gewerkt om het
diploma te behalen, nu ben ik er wel
even klaar mee. Aangezien ik ook
nog niet precies weet wat ik wil gaan

doen, leek een tussenjaar mij wel een
goed plan”, vertelt Noor. Het afgelopen jaar begon het dan ook meer en
meer te kriebelen en is ze zich gaan
oriënteren. “Ik heb ook nagedacht om
naar Australië te gaan, maar dat vond
ik te ver. Mijn moeder is een keer in
Kaapstad geweest en was er heel
enthousiast over. Zelf ben ik ook al
eens in Afrika geweest”, vertelt Noor.

Engels leren
Het is niet zo dat Noor alleen maar
gaat genieten van zon, zee en strand
in Kaapstad. “Engels was niet mijn
beste vak en aangezien veel studies
in het Engels zijn, ga ik daar aan mijn
Engels werken. Dat betekent dat ik

iedere dag een uurtje of vier les heb.
Het is dus een combinatie tussen ontspanning, maar zeker ook iets doen en
leren”, zegt ze.

Studie
De veiligheid in Kaapstad is altijd
een hot item. Noor zit in een studentenhuis met dertig anderen.
“We wonen daar onder begeleiding
op een residentie, dus qua veiligheid
maak ik me niet zo’n zorgen. Ik moet
‘s avonds natuurlijk niet alleen op
pad gaan, maar dat geldt voor meerdere plekken”, zegt de Venrayse.
Haar ouders vinden het niet zo leuk dat
ze hun dochter lange tijd moeten missen, maar ze moedigen haar wel aan

om de stap te nemen. Als ze in februari weer terugkomt, gaat ze een half
jaar werken voordat ze aan een studie
begint. “Ik denk dat ik iets ga doen in
de richting van bedrijfskunde, maar dat
weet ik nog niet zeker”, vertelt ze.
Voordat ze in september naar ZuidAfrika vertrekt, is er nog genoeg tijd
om in Venray met vrienden en familie

door te brengen. “Ik werk drie dagen
in de week bij een koffietentje en verder doe ik vooral leuke dingen zoals
uitgaan”, vertelt Noor die onlangs met
vriendinnen naar Albufeira in Portugal
ging. “Ik kijk met heel veel plezier
terug naar de tijd op het Raayland
College, maar ik heb heel veel zin in
een half jaartje Kaapstad”, aldus Noor.

Toeristisch-recreatief
Platform Venray tipt
In de zomer tipt het Toeristisch-recreatief Platform Venray
elke week een bijzondere plek of wandeltocht in de gemeente
Venray. Deze week is dat het Natuurleerpad de Paardekop in
Ysselsteyn. Over dit pad kunnen mensen een leerzame wandeling
maken, omdat op sommige plekken een bord met weetjes en
informatie staat. Op deze wandelroute van 3.1 kilometer kom je
van alles tegen, zoals een poel met stapstenen en een uitkijktoren van 18 meter hoog. Vanuit de uitkijktoren zie je een stukje
Peel zoals het er vroeger uitzag en wellicht loopt er in het gebied
ook een schaapskudde. Met behulp van de groene band op palen
is de route te volgen. Het startpunt van deze wandeltocht is
Peelken 2. (foto www.liefdevoorlimburg.nl)

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Castenray € 10,00
Merselo € 7,50
Wanssum € 9,38
bedrag per week

De natuur in met fotograaf Rob
HALLO-fotograaf Rob Beckers is bijna ieder weekend op pad om foto’s te maken. Voor de HALLO
maakt hij foto’s van evenementen, maar zelf wandelt hij graag in één van de natuurgebieden van
Venray om al het natuurschoon daar op de foto te zetten. Deze zomer licht hij iedere week een foto
uit van de flora en fauna in Venray. Deze week maakte hij een foto van de gehakkelde Aurelia. Deze
oranje vlinder dankt de Nederlandstalige naam aan de grof gekartelde (gehakkelde) vleugelrand.
Het tweede deel van de Nederlandse naam aurelia is afgeleid van het het Latijnse aurelia (goudkleurig). De vlinder houdt van open plekken, bosranden, parken en struweel. Ook in tuinen komt de
gehakkelde aurelia voor.

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Mammoetklus op Breehei
voor drinkwater

Online panel

Het WML-pompstation op de Breehei bij Leunen wordt vernieuwd. Afgelopen week arriveerden met speciaaltransport de filterketels voor het nieuwe zuiveringsgebouw. Op donderdag 11 juli werden ze op hun plek gezet.

VieCuri patiënten
panel van start
VieCuri Medisch Centrum start met een online panel om de medezeggenschap van patiënten te vergroten. Het ziekenhuis vindt het
belangrijk dat patiënten en bezoekers actief betrokken zijn bij het
verbeteren van de zorg.

Een groot deel van het drinkwater voor Venray en Horst aan de Maas
levert WML vanuit Breehei. Om dat
ook komende decennia te kunnen
blijven doen, is een vernieuwing van
de productielocatie nodig. De werkzaamheden startten in 2016 en lopen
nog door tot en met 2022. Tijdens de
werkzaamheden gaat de winning,

zuivering en levering van drinkwater
gewoon door.

Zuiveringsgebouw
De bouw van het zuiveringsgebouw is innovatief: waar de ‘oude’
zuiveringsinstallaties log en vaak letterlijk in beton zijn gegoten, wordt die
in Breehei opgeknipt in modules. Zo

kunnen ter plaatse relatief eenvoudig de verschillende zuiveringsstappen aangepast worden. Bovendien zijn
onderdelen van de zuivering te verplaatsen naar andere locaties waar op
dat moment méér capaciteit nodig is.
WML wil komende jaren ook op andere
plekken volgens dit modulair zuiveringsconcept werken.

VieCuri vraagt deelnemers van
het patiëntenpanel gemiddeld vier
keer per jaar per e-mail een online
vragenlijst over een bepaald thema
in te vullen. Dit kan bijvoorbeeld
over ouderenzorg of de communicatie met het ziekenhuis gaan. VieCuri
informeert deelnemers na elk panelonderzoek over de resultaten.
Het ziekenhuis wil de ervaringsdeskundigheid van patiënten en bezoekers als uitgangspunt
maken van de zorgverlening.
Concreet betekent dit dat patiënten meedenken, meebeslissen en
meedoen. Zo kan het ziekenhuis
werken aan betere dienstverlening. “Met behulp van het panel
geven we (toekomstige) patiënten, bezoekers en inwoners in
en rondom Venlo en Venray een
duidelijke stem in onze organisatie. We willen graag van de patiënten zelf horen wat ze belangrijk

vinden”, aldus bestuursvoorzitter
Ankie van Rossum.

Daadwerkelijk
invloed
De oprichting van het patiëntenpanel stond hoog op het wensenlijstje van de Cliëntenraad van
VieCuri. Deze raad behartigt de
gemeenschappelijke belangen van
patiënten van het ziekenhuis en
adviseert het ziekenhuis gevraagd
en ongevraagd over onderwerpen
die voor patiënten van belang kunnen zijn. Huub Selen, voorzitter van
de Cliëntenraad: “Wij zijn erg verheugd met het bereiken van deze
mijlpaal. Wij gebruiken de uitkomsten van elk panelonderzoek in onze
adviezen aan het bestuur. Door deel
te nemen aan het patiëntenpanel
van VieCuri hebben inwoners daadwerkelijk invloed.”

JSP ook volgend jaar op scholen in
Venray
De gemeente Venray heeft de subsidie voor het Jongerenservicepunt
(JSP) met één jaar verlengd. Dat betekent dat jongeren uit Venray ook
volgend schooljaar weer terecht kunnen bij de spreekuren van het JSP
op het Raayland College of de Gilde Opleidingen in Oostrum.

Buurtcirkel: voor elkaar

In het JSP worden jongeren tussen

Positieve evaluatie

de 12 en 23 jaar ondersteund op weg

De JSP’s zijn in september en oktober

naar opleiding, stage of werk. Ook

vorig jaar van start gegaan. Uit

Een steuntje in de rug, fijn om even te kunnen kletsen. Af en toe

andere vragen mogen gesteld worden.

de evaluatie blijkt dat ze hun plek

hulp kunnen gebruiken, maar zelf ook iets voor een ander betekenen.

Bijvoorbeeld over gezondheid, liefde

inmiddels hebben verworven. Op beide

En leuke dingen doen samen met buurtbewoners. Dat is Buurtcirkel

of seks. Geen vraag is hen te gek.

scholen zijn in de eerste periode zo’n

in Venray.

40 vragen binnen gekomen. De vragen
Voor elke vraag een passend

zijn heel divers en komen zowel van

Een Buurtcirkel is een groep mensen die bij elkaar in de buurt wonen.

antwoord

leerlingen als docenten. Deze positieve

Door de Buurtcirkel leer je nieuwe buurtgenoten kennen en ga je samen

Jongeren kunnen er anoniem,

ervaringen maken dat het college heeft

leuke dingen doen. Ook kun je bij elkaar terecht met vragen of problemen.

zonder afspraak en gratis terecht.

besloten om de subsidie van het JSP te

Hierdoor is minder professionele ondersteuning nodig. Een vrijwilliger

Het spreekuur wordt bemenst door

verlengen.

ondersteunt de Buurtcirkel en helpt bij de onderlinge samenwerking. De

professionals en vrijwilligers met

buurtcirkelcoach is een professional die de Buurtcirkel van de zijlijn volgt.

verschillende achtergronden, zodat er

Kom je er samen niet uit, dan kun je bij de coach terecht. In Venray zijn

voor elke vraag een passend antwoord

twee buurtcirkels, Veltum Centrum West en Brukske Landweert.

gevonden wordt. Jongeren kunnen
dan op eigen kracht of met extra

Meedoen?

ondersteuning verder. Dit alles met

Iedereen kan meedoen aan een Buurtcirkel. Een indicatie van de gemeente is

als doel dat hulpvragen eerder worden

niet nodig. De groep krijgt ondersteuning van een van de buurtcirkelcoaches

gesteld, zodat voorkomen wordt

van MEE of Synthese. Zij zorgen er samen met de vrijwilliger voor dat

dat zorgen uitgroeien tot complexe

iedereen zich prettig voelt in de groep. Denk je dat de Buurtcirkel iets

problemen.

Jongeren Service Punt

voor jou is? Stuur dan een mailtje naar buurtcirkel@venray.nl. Eén van de
buurtcirkelcoaches neemt dan contact met je op voor een informatief gesprek.
De Buurtcirkel in Veltum is nog dringend op zoek naar een vrijwilliger. Lijkt
jou dit iets? Mail dan naar buurtcirkel@venray.nl.

Venray, focus op mensen
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15 VRAGEN

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Sam Couwenberg
13 jaar oud
Peelland College Deurne
Veulen

Welke paardensport vind je het
leukst?
Toen ik wat jonger was deed ik mennen, dressuur en springen. Maar dat
werd zo druk met mijn school en met
mijn vriendinnen dat ik een sport
moest kiezen. Toen twijfelde ik wel
tussen springen en mennen, maar
ik vond mennen toch wel een stuk
leuker, omdat je veel meer soorten
proeven moet uitoefenen. Met een
menwedstrijd ben je vaak hele weekenden weg of zelfs een hele week.
Even voor de duidelijkheid, wat is
mennen?
Onze sport is samengesteld uit drie
proeven: dressuur, marathon en vaardigheid. Dressuur is je span op de
juiste manier oefeningen laten verrichten. Dit wordt beoordeeld door een

jury. De marathon is een combinatie
van uithoudingsvermogen, snelheid
en techniek. Het uithoudingsvermogen wordt getoetst door middel van
een wegtraject. De winnaar van dit
onderdeel wordt bepaald in de hindernissen die bestaan uit obstakels waar
je doorheen moet rijden. Degene die
het snelste door de hindernissen gaat
is de winnaar. De vaardigheid is een
behendigheidsproef waarbij je tussen
pionnen moet rijden en op die pionnen liggen ballen. Het is de bedoeling dat alle ballen blijven liggen en
dat je binnen een bepaalde tijd finisht.
Deze drie onderdelen worden bij
elkaar opgedeeld en degene met de
meest behaalde punten is de winnaar.
Wat vind je zo leuk aan het
mennen?
Ik vind deze sport zo leuk omdat je
echt een team kan worden met je
span pony’s. Je begint onderaan en
steeds word je samen wat beter. Als je
bijvoorbeeld een belangrijke wedstrijd

jongeren 09

aan
Sam Couwenberg

wint krijg je een kick waardoor je deze
sport blijft doen.
Wat vind je zo leuk aan paardrijden?
Het lijkt erg op het argument dat ik
gaf op de vorige vraag, maar ik vind
het leuk om samen met mijn paard te
werken en om beter te worden met
elkaar. Ook vind ik het erg leuk als er
iets lukt waar je de hele tijd voor aan
het werken bent.
Wat wil je qua paardrijden nog
bereiken?
Ik wil heel graag nog een keer op het
WK rijden met mijn ponyspan waar ik
nu mee rijd, maar later wil ik graag
vierspan paardrijden. Mijn vader en
moeder vinden dat wat te veel werk
maar mij lijkt het supergaaf om met
zo’n span paarden een hele grote
wedstrijd te rijden.
Hoe combineer je paardrijden met
school?
Ik heb een speciaal rooster op school
voor mijn wedstrijden. Ik kan bijvoorbeeld een proefwerk verzetten

omdat ik op wedstrijd ben geweest
en ik die tijd niet kan leren. En ik kan
vrij krijgen als ik een wedstrijd heb.
Anders had ik het nooit kunnen combineren.
Waarom heb je besloten om ook
mee te gaan doen aan wedstrijden?
Mijn vader reed al zijn hele leven
wedstrijden en mij leek het supergaaf om dat ook te doen. Mijn eerste wedstrijdje was toen ik 5 jaar
was met mijn eerste pony Jeannetje.
Ondertussen rijd ik nu met het tweespan Ronaldo en Valentino.
Wat voor wedstrijden heb je al
gewonnen met rijden?
Ik ben districts kampioen geworden.
Ook ben ik al een aantal keer tweede
geworden.
Wat is je droombaan?
Ik heb eigenlijk nog niet echt een
droombaan. Ik wil sowieso een baan
waarbij ik veel geld kan verdienen en
vooral veel kan mennen. Het lijkt me
wel erg leuk om een baan te hebben
met paarden dus ik zie nog wel wat
het wordt.
Wat staat boven aan je bucketlist?
Bovenaan mijn bucketlist staat om een
internationale wedstrijd mee te rijden
die mijn vader ook altijd rijdt. Mij lijkt
het zo gaaf om op zo’n grote wedstrijd
te rijden met mijn ponyspan. Mij lijkt
het ook erg gaaf om een keer 4 span
te rijden met mijn pony’s.
Zijn er vooroordelen met
paardrijden die niet kloppen en
welke zijn dit dan?
Er zijn erg veel vooroordelen met
paardrijden die niet kloppen. Erg veel
mensen zeggen dat het geen sport is
en dat het heel erg makkelijk is, maar
daar klopt helemaal niks van.
Hoop je dat mennen bekender
wordt in Nederland?
Ik hoop dat het mennen bekender
wordt en dat de mensen er anders
naar gaan kijken, want mensen denken bij de sport meteen dat het heel
suf is met een karretje. Maar als je op
zo’n grote wedstrijd komt denk je er al
meteen anders over.
Als je ouders geen paarden hadden,
had je dan alsnog wat met paarden
gedaan?
Ik denk het wel, ik vind paarden en de
paardensport zo leuk. Ik weet niet of
ik dan zoveel zou rijden zoals nu, maar
ik denk wel dat ik zou paardrijden.
Ik denk niet dat ik zou mennen, omdat
mennen heel veel tijd en geld kost en
als je ouders niet in die sport zitten
zou dat veel werk kosten.
Wat zou je gedaan hebben als
paardrijden geen optie was geweest?
Ik denk voetbal. Mijn broertje Jens zit
op voetbal en ik ga ook wel eens met
hem voetballen. Dat vind ik ook erg
leuk, maar mennen vind ik echt wel
leuker om te doen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doe of beleven?
Ik wil heel graag nog een keer op
het NK rijden met mijn nieuwe span.
Ik heb al een keer op het NK gereden
met mijn oude span pony’s, maar toen
was ik 11 en ging de wedstrijd niet
helemaal goed, dus wil ik nog heel
graag Nederlands Kampioen worden.
(Foto: Marie de Ronde Oudemans)

Dorpsfeest
Afgelopen zondag was
het weer zo ver. Het dorpsfeest van Veulen. Supergezellig en zeskamp was
ook leuk om te zien. Het is
een dag in het jaar dat je
veel mensen uit Veulen
weer even ziet en ik denk
dat dit heel belangrijk is.
Elkaar weer even zien is
misschien wel het aller
belangrijkste. In Veulen is de
basisschool gesloten, dus
iedereen gaat naar een
andere basisschool in
Leunen, Ysselsteyn of
America. Daardoor gaat
iedereen uiteindelijk ook
naar een andere middelbare
school. Ook kan het zijn dat
het contact al niet zo goed
was. Dus dan is het leuk om
iedereen weer even te zien.
Ik heb bewust een paar jaar
geleden het contact verbroken met mijn oude vriendengroep. Toch vind ik het
nog leuk om in Veulen te
komen. Soms kan dit ongemakkelijk zijn, maar Veulen
is een klein dorpje. Dus je
kan er beter van genieten.
Dit is wel belangrijk. Je moet
jezelf niet afzonderen van je
dorp of buurt. In een klein
dorpje let iedereen op
iedereen, ik vind dit fijn.
Iedereen kent elkaar en je
praat al snel met elkaar.
Dit is zo mooi van kleine
dorpjes: er is contact met
elkaar. Ook met mensen
waar je minder mee hebt.
Daar tegen kan ik ook
gewoon een gesprek mee
aangaan. Dat is wel het
mooiste van een klein
dorpje met een dorpsfeest
waar iedereen op af komt.
Geniet ervan als je in een
klein dorpje woont, het
heeft namelijk veel voor
delen.
Jacky

10

en zo
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GEPLUKT Carla Clevers
materialen. “Inspiratie voor mijn
collages haal ik overal vandaan.
Ik ben iemand die al handelend
ontwerpt. Het is niet goed om
je werk meteen te bekritiseren,
want zo kom je geen steek verder.
Wanneer ik in een flow zit, ga ik
door op mijn vondsten. Het is een
soort ontdekkingsreis. Dat maakt
het aan de ene kant leuk, maar
aan de andere kant ook spannend.
Daarnaast moet ik mezelf een
tijdsdruk geven.” Toch heeft Carla
niet de illusie dat ze ooit een
betaalde baan in de kunst vindt.

Kunstzinnige
familie
Het creatieve zat er vroeg in.
Als kind zat Carla al te borduren en
wandkleden te maken. “Ik maakte
van allerlei spullen een beeld dat
ik in onze tuin plaatste. Helaas
verplaatsten mijn ouders het beeld
weer zodra ze het zagen en als kind
begreep ik dat niet”, lacht Carla.
“Daarnaast kom ik uit een
kunstzinnige familie. Een van mijn
nichtjes studeerde aan het St. Lucas
in Boxtel voor interieurontwerper
en mijn andere nichtje aan de
universiteit van Antwerpen om
binnenhuisarchitect te worden.”

Fiets- en
wandelvakanties

Ze blies dankzij haar vrijwilligerswerk nieuw leven in de beeldentuin Engelse Tuin in Venray. Deze zomer exposeert ze samen met de
kunstenaarsgroep Kik 5.0 tijdens Schijt aan de Grens. Kunst loopt als een rode draad door haar leven. Deze week wordt Carla Clevers (59) uit
Venray geplukt.
De Engelse tuin, die aan de
Raadhuisstraat in Venray ligt, kreeg
dankzij Carla en andere vrijwilligers

Venraynaren deze plek niet eens,
omdat het ze niet opviel. Om meer
draagvlak te creëren, zochten
we naar kunstenaars die wilden
exposeren in de beeldentuin.
Daardoor heb ik geleerd om
te netwerken. Langzaamaan
ontstonden er kleinschalige
evenementen met een combinatie
van kunst en muziek. Ik vind het
leuk dat ik heb meegeholpen om
de tuin bekender te maken. Er is
nu meer binding met Venray.
Daarnaast heb ik dankzij het
vrijwilligerswerk bij de Engelse tuin
veel mensen leren kennen.”

in 2013 een nieuwe uitstraling.
Voor die tijd werd de tuin amper
gebruikt. “In het begin kenden

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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Docent
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Voordat ze vrijwilligerswerk
ging doen bij de Engelse
tuin, had ze een baan als
directiesecretaresse, maar na
een reorganisatie zocht ze naar
ander werk. Ze volgde vanaf
2007 een zes jaar durende
opleiding monumentale kunst
in België en begon later nog de
docentenopleiding tekenen en
textiel. Ook volgde ze enkele
cursussen. Carla gaf daarna les op
het mbo in Roermond, Venray en
op het speciaal onderwijs. Toch
vond ze nergens een vaste baan.
Ook haar huidige baan bij Spitters
Glasvezel Netwerk is tijdelijk.

“Ik behandel telefonisch storingen
en plan monteurs in. Geen één dag
is hetzelfde. Sommige klachten zijn
best complex en dat maakt mijn
baan spannend. Het is de kunst om
rustig te blijven, maar het contact
met de klanten maakt mijn baan
erg leuk. Het is jammer dat dit
werk tijdelijk is. Ik zie wel weer
wat op mijn pad komt. Ik wil wel
een betaalde baan om mijn hobby
te bekostigen, want ik bezoek
graag kunsttentoonstellingen.”

Kunstexposities
Vijf jaar geleden ontstond
de kunstenaarsgroep Kik, een
groep van tien kunstenaars
waar Carla deel van uit maakt.
“De andere kunstenaars kende
ik vaag. Inmiddels hebben we
een goede harmonie in de groep
en spreken we één keer per
jaar af om samen uit te eten.”
Samen met de kunstenaars van
Kik 5.0 exposeert Carla tijdens
Schijt aan de Grens drie maanden
in het Venrays Museum. Voor deze
expositie kroop Carla uit haar
comfortzone. “Het thema van
de tentoonstelling is de zeven
zonden en deugden. Ik heb deze
symbolen in 3D als assemblages
gemaakt.” In haar vrije tijd maakt
Carla collages van verschillende

In haar vrije tijd leest, wandelt
en fietst Carla graag. Zij vindt
dat de natuur in Venray nog
onontdekt is. “In Venray lopen
mooie wandel- en fietsroutes.
Ik vind het ontspannend om in
de natuur te zijn.” Daarom houdt
ze naar eigen zeggen ook zo van
kamperen. Omdat Carla geen man
en kinderen heeft, sloot ze zich
aan bij een kampeerclub voor
singles, die door heel Nederland
op vakantie gaat. “Ik ging altijd
met een vriendin op fietsvakantie,
maar nadat zij stierf, ging ik op
zoek naar een manier om toch met
iemand op vakantie te kunnen.
Die vond ik bij gelijkgestemden bij
de kampeerclub. Ik vind het heerlijk
om met de fiets en een tent op
vakantie te gaan. Het fijnste van de
kampeerclub vind ik dat ik zelf kan
bepalen of ik iets met de groep wil
doen of liever alleen. Ik hoef niet de
hele dag verplicht op iemands lip te
zitten.”

Kampeerclub
De kampeerclub leverde Carla
niet alleen mooie vakanties op,
maar zorgde ook voor de opbouw
van een goede vriendschap.
Bij de kampeerclub leerde ze een
goede vriendin kennen waarmee
Carla dezelfde interesses deelt.
“Omdat zij ook van kunst houdt,
maken we dit jaar tijdens de laatste
week van onze tweeweekse fietsen wandelvakantie in Frankrijk een
tussenstop in Lille. Daar gaan we
musea bezoeken en vooral veel
kunst bekijken.”
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 28

Heropening vliegbasis de Peel is onvermijdelijk
Het Ministerie van Defensie wil de slapende luchtmachtbasis de Peel in
Vredepeel na 2021 weer in gebruik nemen. Buurtbewoners vrezen voor grote
geluidsoverlast. Ondanks dat ze hun onvrede uitspreken zijn zij bang dat
Defensie het plan doordrukt. “Er tegen opboksen heeft geen zin”, zei dorpsraadvoorzitter John van Dijck van Merselo. Maar oud-wethouder Jan Houba
van gemeente Venray roept toch de hele regio op om zich met man en macht
tegen de heropening te verzetten. De stelling luidde: Heropening vliegbasis de
Peel is onvermijdelijk. 71 procent van de respondenten stemt voor de stelling,
omdat zij denkt dat de heropening van de vliegbasis ook zonder draagvlak bij

de omwonenden doorgaat. Wim Kooter reageerde op Facebook: “Gewoon in
gebruik laten nemen. De vliegbasis ligt er niet voor niks.” Dorpsraadvoorzitter
John van Dijck van Merselo: “Dit houd je toch niet tegen.” 29 procent van de
respondenten stemt tegen de stelling. J.Hartman verbaast zich erover dat
enkele bestuursleden van dorpsraden zich hier zo gemakkelijk bij neerleggen.
“Ze hebben gelijk dat Defensie er alles aan doet om haar voorgenomen besluit
erdoor te drukken. Maar dat wil niet zeggen dat we ons als samenleving als
makke schapen naar de slachtbank moeten laten leiden.”
Tijdens de bezwaartermijn krijgt iedereen de kans een zienswijze in te dienen.

Verbod op shishalounges is terecht
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Gemeente Venray gaat waterpijpcafés, de zogeheten shishalounges,
binnen de gemeentegrenzen uitsluiten. Dat blijkt uit het nieuwe horecabeleid
van de gemeente. Op dit moment heeft de gemeente Venray geen enkele
shishalounge en dat wil ze niet veranderen. Bij het gebruik van de waterpijp
komen schadelijke stoffen vrij, zoals nicotine, teer en koolmonoxide, die
zowel door de rookwaar als door de verhittingsbron (kooltjes) worden
geproduceerd. Volgens burgemeester Hans Gilissen is er bij shishalounges
vaak sprake van brandgevaar en risico’s voor de volksgezondheid, zoals
koolmonoxidevergiftiging. Ook worden ze regelmatig in verband gebracht

met criminaliteit, geluidsoverlast en verstoring van de openbare orde, is te
lezen in het nieuwe horecabeleid van gemeente Venray. In Nederland komt
waterpijpgebruik voornamelijk voor onder jongeren en jongvolwassenen.
Shishalounges schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Volgens
de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) waren er in 2015 ongeveer
170 waterpijpcafés in heel Nederland. Inmiddels zijn dat er meer dan 200.
De populariteit van de shishabars is overgewaaid vanuit Duitsland, daar bestaan
ze al jaren. Er dus duidelijk wel behoefte aan deze cafés.
Verbod op shishalounges is terecht. Wat vindt u?

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

Politiek, (n)iets voor u?
Sinds enige tijd ‘doe’ ik iets in de politiek. Ik ben lid geworden van de
steunfractie van VVD Venray. Voor deze lokale partij ben ik commissielid
bij de gemeente. Dit houdt in dat je deelneemt commissie Wonen, commissie Werken en Besturen en/of commissie Leven. Deze commissies
geven advies aan de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen.
Veel mensen in mijn omgeving
zeggen: ‘Ik heb niks met politiek!’
Er zijn ook mensen die denken dat
politiek iets is voor oudere mensen. Of dat ‘gewone’ burgers toch
niks kunnen veranderen. Ik zie

dat anders. Volgens mij heeft iedereen dagelijks met politiek te maken.
Waar mag je in Venray fietsen, parkeren, waar kun je boodschappen doen
of hoe laat sluiten de horecagelegenheden?

Het gaat ook over de huisvesting
van arbeidsmigranten, de coffeeshops
en waar wel of niet gebouwd mag
worden. Heb je zorg nodig van de WMO
dan is het belangrijk dat daar bekwame
mensen en goede (hulp)middelen
beschikbaar zijn. Zo is er altijd wel iets
wat u als inwoner direct raakt.
Dat politiek niet alleen voor
oudere mensen is, bewijst het feit dat
het jongste commissielid in Venray
16 jaar oud is, gevolgd door nog een

paar tieners en een aantal twintigers. Het is van groot belang dat
alle generaties meedenken en
beslissen. U kunt invloed uitoefenen
als inwoner onder het motto: ‘niet
mopperen, maar opperen’. Wilt u
meer weten? Kijk op www.venray.nl
naar de gratis cursus Politiek Actief
die in september start. Misschien is
politiek juist iets voor u.
Dorris van Dijck,
VVD Venray

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Heropening militaire luchthaven De Peel
De stelling van week 28 luidde: heropening van de vliegbasis De Peel
is onvermijdelijk. Het wel of niet draagvlak hebben van de samenleving
is niet relevant voor Defensie. Maar dat wil niet zeggen dat we ons als
samenleving als makke schapen naar de slachtbank moeten laten leiden.
Defensie pakt het slim aan om
het voorgenomen besluit door te
drukken. Men erkent dat er sprake
van geluidsoverlast zal zijn, maar
bagatelliseert de geluidsoverlast
door te focusseren op F-35 jachtvliegtuigen. Deze vertrekken en landen
slechts tweemaal per dag en dit gaat
zo snel dat je er uiteindelijk maar heel
even last van hebt, zoals toegelicht in
de presentatie in het Asteria hotel. De
overlast van Hercules- en C-17 transportvliegtuigen, helikopters, drones

en burgerluchtvaart wordt zorgvuldig
vermeden. Verder blinkt de Concept
Notitie Reikwijdte en Detailniveau reactivering militaire luchthaven De Peel uit
in een eenzijdige en fragmentarische
benadering. Defensie heeft het enkel
over de luchthaven. Gevolgen voor
de samenleving bij een heropening
worden niet of onvoldoende belicht en
zorgvuldig vermeden. Geluidshinder
en luchtvervuiling in het luchtruim
boven oost Noord-Brabant en Noord en
Midden Limburg worden niet genoemd.

Beiden worden enkel gekoppeld aan
vliegbewegingen van en naar luchthaven De Peel. Over de totale vervuiling
in dit luchtruim is niets beschreven. Terwijl luchtverkeer van Volkel,
Leeuwarden, Eindhoven, Maastricht en
Weeze ook gebruikmaken van dit luchtruim. Vliegbewegingen van afzonderlijke luchthavens zullen wellicht binnen
de norm blijven, maar alles bij elkaar
opgeteld is het maar zeer de vraag.
De veiligheid in het alsmaar drukker
wordende luchtruim wordt afgedaan
met het standaardantwoord: “we zijn
gewend hiermee om te gaan.” Bij de
invloed op de PAS (Programma Aanpak
Stikstof) staat de luchthaven centraal.
De maatschappelijke belangen zoals

bijvoorbeeld extra nieuwbouw is voor
Defensie ondergeschikt. Over het
waarborgen van de privacy van de
samenleving bij beeld- en geluidsopnames van oefeningen met drones en
jachtvliegtuigen staat niets beschreven. Tot slot wordt een zware wissel
getrokken op klimaatdoelstellingen
en gezondheid. Hoe meer Defensie
aan schadelijke stoffen uitstoot hoe
meer de samenleving moet compenseren. Wat doet dit met de leefbaarheid hoe kan de burger dit financieel
opbrengen? Kortom, er zijn meer dan
voldoende argumenten om het voorgenomen besluit van Defensie van
tafel te vegen.
Jan Hartman, Ysselsteyn

Roger
Wat de absolute kroon
moest worden op de carrière
van een van de grootste
sporters van deze planeet,
eindigde in een drama.
Twee kansen had Roger
Federer afgelopen zondag om
zijn negende Wimbledon-titel
binnen te slepen, maar de
spanning sloeg toe.
‘Het beest’ Novak Djokovic
rook bloed en sloeg keihard
toe. De deceptie was groot.
Ook bij mij.
De tegenstellingen tussen
de twee spelers zijn groot. Het
is de artiest tegen de machine,
de aanvaller tegen de verdediger, de man met de fluwelen
techniek ten opzichte van de
werktennisser en de publiekslieveling tegenover de speler
die nog altijd schreeuwt om
meer waardering. Nadat hij met
twee aces op matchpoint kwam,
dacht menigeen dat de titel
binnen was. Ik was er niet zeker
van. Op het moment dat hij
twee matchpoints kreeg, dacht
ik terug aan de halve finale van
de US Open in 2011. Daar voltrok zich eenzelfde scenario.
De Zwitser kreeg toen ook twee
kansen om de wedstrijd te
beslissen, maar het was de
Serviër die met de rug tegen de
muur de partij deed kantelen.
De ontelbare rondjes die ik door
de kamer heb gelopen
afgelopen zondag hielpen niet,
Federer verloor opnieuw en
incasseerde zijn pijnlijkste
nederlaag ooit. Het was net
alsof ik zelf verloren had.
Het was misschien ook te mooi
om waar te zijn. In de halve
finale versloeg hij zijn eeuwige
rivaal, de Spaanse krijger
Rafael Nadal, waarna alleen
Djokovic nog een sta-in-de-weg
was voor nieuwe glorie. Door de
overwinning van Djokovic heeft
hij nog vier grandslamtitels
nodig om naast Federer te
komen. Wordt hij dan de grootste ooit? Qua titels waarschijnlijk wel, maar het gaat in de
sport om meer dan alleen het
aantal prijzen. Voor mij blijft
Roger op eenzame hoogte!
Robert
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Venray Oldtimer City
Venray Oldtimer City organiseert op zaterdag 27 juni de Asteria Knapzakkentoer van 130 kilometer en op
zondag 28 juli het oldtimer treffen in het centrum van Venray. Dit jaar viert de vereniging haar 25-jarig jubileum.

T 0478 533702 • M 06 54366249
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
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bestel nu je
seizoenkaart
#samenvvv

Wij zoeken
een haarstylist
www.k apperscompanyhorst.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!

De Venrayse Oldtimer Toertocht
is in de loop der jaren uitgegroeid tot
een evenement waar niet alleen honderden unieke oldtimers aan deelnemen, maar ook waar vele duizenden
toeschouwers op af komen om al de
oude auto’s van 1985 en ouder te
bewonderen. Het Schouwburgplein,
Henseniusplein en het Gouden
Leeuwplein in het centrum van Venray
staan hierbij centraal als verzamelplaats.
In samenwerking met Venray
Bloeit vinden ook op het Gouden
Leeuwplein extra activiteiten plaats.
Zo is er vanwege het 25-jarig jubileum

een groot springkussen en kan er een
aantal ter beschikking gestelde auto’s
beschilderd worden. Tevens zullen er
op dit plein horeca-activiteiten plaatsvinden. Voor de jongeren is er een selfiewedstrijd. Selfies gemaakt in Venray
met als onderwerp Venray Oldtimer
City kunnen die dag worden ingestuurd en dingen mee naar prijzen.
De Peelzwervers verzorgen dit jaar
weer het muzikale gedeelte in hun
bijna originele formatie zoals in de
jaren 60, 70 en 80. De stoommachine
en het orgel van de familie Linders uit
Venray zijn ook vaste deelnemers, net
zoals doedelzakspeler Willems.

Rond 16.00 uur zal de uitreiking
van de prijzen zijn van de door de jury
genomineerde auto’s.
Om het 25-jarig jubileum nog
meer kracht bij te zetten, komt het
evenement ‘Night of the Roaring
Oldies’ na een aantal jaren van afwezigheid weer terug. Deze nachtrit van
ongeveer 120 kilometer vindt plaats
op zondagochtend 1 september 2019
vanaf 04.00 uur en wordt afgesloten
rond 09.00 uur met een uitgebreid
Engels ontbijt.
Kijk voor meer informatie op
www.venrayoldtimercity.nl

Wandeling
in Castenrayse Vennen
IVN Geysteren-Venray organiseert op woensdagavond 24 juli in de Castenrayse Vennen de zomeravondwandeling in het kader van de 4-seizoenen-wandelingen. De wandeling start om 19.00 uur aan het einde van de
Rietweg in Castenray.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

bedrag per week

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

“We bekijken de natuur van de
Castenrayse Vennen in alle vier de jaargetijden. Mensen die aan alle wandelingen deelnemen, beleven het gebied
telkens anders en zien de natuur in
de loop van het jaar veranderen”,

aldus de organisatie. De Castenrayse
Vennen, ook wel ‘De Paes’ genoemd,
is ontstaan in een breed dal aan de
Lollebeek en haar zijtak de Diepe Leng.
Op de hogere gebieden rondom het
dal liggen beboste zandverstuivingen,

in het westen de Breehei en in het zuiden de boswachterij Horst. De toegang
voor de wandeling is gratis. Op zondag
13 oktober vindt in hetzelfde gebied de
laatste 4-seizoenen-wandeling in dit
gebied plaats.
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Lisa Dreesens gaat Het Kanaal overzwemmen

‘Ik ben er klaar voor’
Lisa Dreesens (27) afkomstig uit Venray staat voor een ultieme uitdaging. Tussen donderdag 29 augustus en donderdag 5 september, afhankelijk
van de weersomstandigheden, gaat ze Het Kanaal, van Dover in Engeland naar Calais in Frankrijk, overzwemmen. Lisa kijkt met vertrouwen vooruit.
“Als de weersomstandigheden gunstig zijn, dan kan ik in de buurt komen van de recordtijd. Fysiek en mentaal ben ik er klaar voor”, zegt de geboren
Venrayse.

Het Kanaal
Het kanaal is de zeestraat
tussen Dover in Engeland en
Calais in Frankrijk. Het verbindt de zuidelijke Noordzee
met de Atlantische Oceaan.
De route is bekend vanwege
de drukke scheepvaart,
waardoor er internationale
scheepvaartroutes zijn vastgelegd. Het zwemmen van
Het Kanaal is alleen toegestaan in de richting van
Engeland naar Frankrijk,
onder meer vanwege de
problematiek met migranten.
Het record is in handen van
de Australiër Trent Grimsey,
die op 8 september 2012 in 6
uur en 55 minuten voet aan
wal zette. De snelste vrouw
tot nu toe was de Tjechische
Yvetta Hlavácová met een tijd
van 7 uur en 25 minuten.
Maarten van der Weijden, die
onlangs de Elfstedentocht
zwemmend aflegde, maakte
in 2017 een dubbele oversteek. Dat is iets wat slechts
zo’n dertig personen
gelukt is.

Lisa op het strand in Dover
Het Kanaal overzwemmen
is een tocht van ongeveer 40 tot
45 kilometer, afhankelijk van de
stroming en de route die daardoor
gevolgd moet worden. Lisa vertelt
dat de moeilijkheid onder andere
zit in het koude water. “In normale
wedstrijden mag je niet starten als
het water kouder is dan 16 graden
vanwege onderkoelingsgevaar,
maar in de Noordzee is er een
grote kans dat het water kouder is.
Aangezien ik ook niet in een wetsuit
mag zwemmen, is de kans op
onderkoeling aanwezig. “Daarnaast
is het een scheepsroute die als een
van de drukste ter wereld geldt, kan
er sprake zijn van metershoge golven,
heb je te maken met kwallen in het
zeewater en moet er in het donker
gezwommen worden. “Maar buiten
dat, is het mentaal natuurlijk een
loodzware opgave”, stelt ze.

IJsselmeer
Lisa won in 2016 het
Nederlands Kampioenschap
openwaterzwemmen, een wedstrijd
van 22 kilometer waarbij het
IJsselmeer wordt overgezwommen.
Ze gaf daar iedereen het nakijken,

inclusief alle mannen. “Dat was
wel mooi ja”, zegt ze bescheiden.
“Eén jaar lukte het bijna opnieuw,
maar één mannelijke opponent
moest voor zich dulden. Het Kanaal
overzwemmen zag ze toen nog als
een uitdaging die niet realistisch
was. “Maar inmiddels heb ik drie
keer het IJsselmeer overgezwommen
en een wedstrijd van 42 kilometer
in Duitsland volbracht. Door die
ervaringen heb ik vertrouwen in dat
ik dit kan”, vertelt Lisa.

Trainingsprogramma
Om de tocht te volbrengen,
volgt de Venrayse een Spartaans
trainingsprogramma waarin ze
50 tot 70 kilometer per week zwemt.
Trainen doet ze voornamelijk in de
plassen rondom Den Haag, omdat ze
in Delft woont en werkt. Drie keer
in de week begint ze om 05.00 uur
met een ochtendtraining van drie
uur. Na de ochtendtraining vervolgt
ze haar dag naar de Universiteit van
Delft waar ze promotieonderzoek
uitvoert. ‘s Avonds volgt dan nog
een training van 2,5 uur en in de

weekenden doet ze nog regelmatig
een training van 4 tot 6 uur. “In de
laatste weken voor de oversteek,
train ik minder zodat ik volledig
uitgerust ben wanneer ik aan de tocht
begin”, vertelt ze.

Tussen 29 augustus
en 5 september
Ondanks dat alles gericht is om de
oversteek in een zo goed mogelijke
tijd te volbrengen, kan het zijn dat
het wordt afgeblazen. De weergoden
moeten namelijk gunstig gezind zijn.
Ze is aangemeld om in de periode
tussen 29 augustus en 5 september te
zwemmen. “Maar als het dan slecht
weer is, gaat mijn kans voorbij en
moet ik weer achteraan sluiten voor
een nieuwe poging.”

Begeleiding
Tijdens de oversteek van Het Kanaal vaart continue een boot
naast haar. De kapitein navigeert en bepaalt de route. “Als het
weer slecht is, kan het zijn dat de route wordt aangepast en ik
meer kilometers moet zwemmen. Bij vlak en warm water kan ik
rond de 8 uur uitkomen, maar als het tegen zit kan het ook 10 tot
12 uur zijn “, zegt ze. Verder gaan haar trainer mee, haar ouders
en nog enkele familieleden. Om de tocht officieel te maken, zit er
ook een jurylid op de boot die onder meer controleert of ze de
boot niet aanraakt.
Lisa tijdens tocht over Ijsselmeer

Lisa, die op haar 11e in Venray
begon met zwemmen, heeft
ook in het zwembad de nodige
successen gekend. In 2012 werd ze
Nederlands kampioen door op de
100 meter vlinderslag Olympisch
kampioen Marleen Veldhuis te
kloppen. Nadat ze zich net niet
kwalificeerde voor de Olympische
spelen van 2012 in Londen, kwam het
openwaterzwemmen in het vizier.

Nieuwe uitdaging
nodig
“Ik zag het niet zitten om
opnieuw vier jaar te trainen om de
Olympische spelen te halen. Ik had
een nieuwe uitdaging nodig en die
heb ik in het openwaterzwemmen
gevonden. In het zwembad zijn de

condities altijd hetzelfde, maar buiten
is dat anders. Het gaat veel meer
om tactiek en het omgaan met de
omstandigheden. Dat ligt me wel”,
zegt ze.

Moeilijk te overtreffen
Lisa, wiens broer Dion nog
volop in de race is om zich te
plaatsen voor de Olympische
Spelen van 2020 in Tokio, is er nog
niet over uit op wat voor manier ze
verder gaat als haar tocht volbracht
is. “Dit is eigenlijk wel het ultieme
qua openwaterzwemmen, dus het
wordt moeilijk om te overtreffen.
In 2012 zei ik al dat ik wilde
stoppen, maar ik doe het nog altijd
met heel veel plezier. Ik bekijk
daarna wel wat het volgende doel
wordt.”
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Orkest Rooyal

Muziek op het
Schouwburgplein
Orkest Rooyal uit Venray speelt zaterdag 20 juli in het centrum van
Venray tijdens het evenement Muziek op het Schouwburgplein. Het
orkest brengt van 13.30 tot 16.30 haar repertoire ter gehore.

Oldtimer grondverzetweekend Oirlo
Vereniging Historisch Grondverzet organiseerde op zaterdag 6 juli en zondag 7 juli een Oldtimer
grondverzetweekend in Oirlo op Zandexploitatie Maessen. Voor een aantal bezoekers uit de grondverzet- en wegenbouwsector demonstreerden bezitters van historisch grondverzet- en bouwtransportmaterieel hun eigendommen die in gerestaureerde of authentieke staat verkeerden. Het doel
van het weekend was het uitwisselen van kennis ter behoud van het industrieel erfgoed.

Beeldhouwdagen Engelse tuin
De Beeldhouwdagen in de Engelse Tuin in Venray vinden op zaterdag 27 juli en zondag 28 juli plaats. Tussen
12.00 en 16.00 uur werken beeldhouwers uit Brabant en Limburg aan hun eigen beeld.
De beeldhouwers werken
zelfstandig aan hun beeld en
kunnen onderling kennis en ervaring
uitwisselen. Het publiek mag kijken
hoe dit proces in zijn werk gaat. De
toegang is gratis. Voor kinderen is er

een gratis workshop beeldhouwen
onder leiding van Ria de Bruijn.
De Beeldhouwdagen worden zaterdag
muzikaal begeleid door Ad Haans op
accordeon en zondag door Theo van
Wee met draaiorgel.

Tijdens de Beeldhouwdagen
mogen geïnteresseerden ook op een
andere manier beeldend werken zoals
schilderen of een muzikale bijdrage
leveren. Opgeven kan bij Rita van Gastel
ritavangastel@hotmail.com

Orkest Rooyal, opgericht in 1988
als Seniorenorkest Venray, bestaat
momenteel uit 22 muzikanten die een
heel gevarieerd programma brengen.
Het repertoire is zeer gevarieerd van
rock tot ballad, van polka tot wals,
van feestnummers tot rustige luistermuziek. Aan de oorspronkelijke

bezetting zijn een zanger, zangeres,
toetsenist, gitarist en accordeonist
toegevoegd. Het orkest staat onder de
muzikale leiding van Wim van Osch.
Ze treedt zeer regelmatig op en heeft
op diverse podia gestaan zoals musea,
schouwburgen, gemeenschapshuizen,
bij evenementen en op buitenpodia.

Terrasconcerten
Henseniusplein
De horecabedrijven Steaks and More, Mosaïque en Proeflokaal
Goesting hebben de handen ineen geslagen en organiseren in de zomer
in Venray pleinconcerten op zaterdagavonden. De pleinconcerten
richten zich op de terrassen van de verschillende zaken. Het eerste
concert is op zaterdag 20 juli.

TOTALE MAGAZIJN
LEEGVERKOOP!
KORTINGEN TOT 70%
ELK 2E ARTIKEL € 1,(tenzij anders aangegeven)

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
Etan Huijs en Jori van Gemert
spelen verzoekjes (Foto: Jan Dael)
WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

2095

FORTALEZA 10 X 20 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

€ / PER M2

€ / PER M

2

DETEGELTENT.NL

De concerten hebben als doel
de sfeer op het terras te verhogen.
Bij de keuze voor muzikanten is
hier ook rekening mee gehouden.
Met artiesten als Etan Huijs en Jori
van Gemert, Auke Classens, Stef en
Tamara en Jan Kersten is gekozen
voor een semi-akoestische singersongwriter setting.
“Door samen te werken en risico’s
te spreiden kunnen we meer mogelijk
maken op het Henseniusplein”, aldus
de horeca ondernemers. “Niets is

mooier dan onder het genot van een
heerlijk hapje en/of drankje te genieten van wat extra sfeer, zo creëren
we beleving en dat is waar het om
draait in deze tijd.”
Op zaterdag 20 juli spelen Etan
Huijs en Jori van Gemert de hele
avond verzoekjes uit het publiek.
Op 27 juli komt Auke Classens,
10 augustus treden Stef en Tamara
op en de afsluiter voor dit seizoen is
Jan Kersten op 17 augustus. De optredens starten omstreeks 20.00 uur.
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Agenda t/m 25 juli 2019
za
20
07

Stadswandeling Venray

Henseniuspleinconcerten 2019:
Etan Huijs

Tijd: 14.00 uur
Locatie: VVV kantoor Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Proeflokaal Goesting Venray

di
23
07

Bespeling Carillon
Tijd: 15.15 - 16.15 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Muziek op het Schouwburgplein:
The Royal
Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Fietsvierdaagse Venray
(t/m 26 juli)
Locatie: Witte Hoeve Venray

Rondleiding Kasteel Geijsteren
Tijd: 14.00 - 15.00 uur
Locatie: Kasteelplaats Geijsteren

wo
24
07
do
25
07

Vierseizoenenwandeling
Tijd: 19:00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: Rietweg Castenray

Mattiedag ‘t Brukske
Locatie: Tussen Grieg- en Handelstraat
Brukske Venray

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

Venrayse schutterij tweede op OLS
De Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray heeft een tweede plaats behaald op het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) op zaterdag 13 juli 2019
in Sevenum. In de finale moest zij het hoofd buigen voor de winnaar, de schutterij Sint Willibrordus Meijel.

tweede positie de meest ondankbare
positie”, zegt Van Lierop.
Ondanks de teleurstelling zegt
‘achteropsjut’ Van Rhee wel trots te
zijn op hun tweede plaats. “Het was
een schitterende dag waarin we ontzettend hebben gestreden. Als sportman is winnen het ultieme doel. Als
vereniging is winnen misschien niet
verstandig. Krijgen we de organisatie
van een OLS wel klaar? Die vraag verzacht voor mij wel de pijn.”

Feestvreugde

Om 11.10 uur begon de kaveling
met 25 schutterijen in de eindstrijd. De
eerste ronde leverde de nodige afvallers op, maar liefst negen schutterijen
staakten de strijd. Om 14.45 uur, toen
de switch naar de kleinere blokjes al
gemaakt was, legde de organisatie de
wedstrijd stil voor het moment waarop
de burgemeesters, wethouders en de
voorzitter van de deelnemende schutterijen bij elkaar werden geroepen.
Wethouder Anne Thielen, voorzitter
Bernie van Lierop, geassisteerd door
bisschop Smeets zeiden ja tegen de
organisatie van het OLS na winst.
De twaalfde ronde zorgde ervoor
dat er nog maar drie schutterijen overbleven: Sint Sebastianus Herkenbosch,
Sint Willibrordus Meijel en ’t Zandakker
Gilde Sint Jan Venray. Toen de schutterij uit Herkenbosch in de veertiende
ronde mistte, was het duidelijk: Het
Oud Limburgs Schuttersfeest blijft in
Noord-Limburg en ging de strijd verder

tussen Meijel en Venray.
Het zestal van Venray, bestaande
uit Henk de Klein, Patrick de Klein,
Geert Hendriks, Alex Lamers, Ron
Linders en Hans van Rhee, hanteerde
een sneller schiettempo en toen in
de vijftiende ronde de ‘achteropsjut’ Hans van Rhee zijn laatste schot
in deze ronde loste, bleef het bölke
staan. Meijel schoot de 18 punten naar
beneden en won daarmee het Oud
Limburgs Schuttersfeest. Hans van
Rhee: “De hele dag had ik geen last
van de druk, er was geen vuiltje aan
de lucht. Toen we met drie schutterijen overbleven kreeg ik meer spanning. Je hart zit op dat moment in je
keel. Ik vind het moeilijk om te zeggen waardoor ik mis schoot. Misschien
is het de spanning en stress geweest.
Achteraf is dat moeilijk te zeggen.
Onze schutterij zegt altijd: er moet
gemist worden, maar ik hoop niet dat
ik diegene ben. Het is zuur dat ik die

persoon ben geweest, het geeft een
raar gevoel”, aldus Hans die voor 25e
keer mee schoot op het OLS.

Rust behouden
Volgens Van Rhee is het de kunst
om tijdens het schieten de rust te
behouden. Het publiek en de wind zijn
factoren die voor afleiding zorgen. “Als
het publiek juicht of rumoerig is, moet
jij je gemak houden. Ik heb daarom
tussen het schieten door een paar pauzes genomen om mijn concentratie
te herpakken. Het is belangrijk om de
focus te houden. Wanneer het waait
is het vaak goed om even te wachten
met schieten. Die spanning maakt de
sport ook leuk.”

Ongeloof
De eerste reactie van voorzitter Bernie van Lierop na de misser
was ongeloof. Op het moment dat de
schutterij via het publiek hoorde dat

Meijel ook gemist had, kwam er enige
onrust in de harten van de Venrayse
schutterij. Wanneer een schutterij
mist, mogen ze 1 minuut wachten tot
het blokje alsnog valt. Dit gebeurde
volgens Van Rhee en Van Lierop
twee keer bij de Meijelse schutterij.
“Het was duidelijk te merken dat de
spanning ook bij Meijel was opgelopen. Ze raakten de bölkes niet allemaal goed meer”, vertelt Van Rhee.
“Er werd verteld dat zij de tweede
misten en we toch gewonnen hadden, dit bleek echter niet waar te zijn
omdat het blokje alsnog was gevallen”, vult Van Lierop hem aan. “Echte
teleurstelling was er op dat moment
niet, omdat dit de hoogste positie is
die wij ooit gehaald hebben. Achteraf
komt het besef dat dit de unieke kans
was geweest om d’n Um te winnen. Nu krijgen we wel een mooie
ontvangst op het gemeentehuis en
het Gouvernement, echter is dan de

Ondanks het behalen van de
tweede plaats vierde de schutterij
toch feest. Nadat het zestal in de
feesttent was gehuldigd door de
Federatiepresident, Ger Koopmans en
het federatiebestuur, vertrokken ze
naar Venray voor een huldiging bij het
eetcafé Thielen in Venray, waar onder
anderen wethouders Jan Loonen en
Anne Thielen aanwezig waren. Het
gemeentebestuur beloofde dat de
schutterij nog op het gemeentehuis
ontvangen zal worden en natuurlijk
geldt ook dat de drie hoogst
geëindigde schutterijen ontvangen
worden in het Gouvernement in
Maastricht, op zich al een bijzondere
bijeenkomst. Van Lierop: “We kijken
terug op een geweldig feest, niemand
had verwacht dat wij met de tweede
prijs naar huis gingen. Venray was
klaar voor de organisatie, echter
is deze eer nu weggelegd voor
Meijel, waarmee wij haar feliciteren.
Als federatiesecretaris heb ik het
voorrecht om elk jaar te winnen,
want er wint altijd één van mijn
schutterijen, maar het feit dat hij in
Noord-Limburg blijft is voor de regio
wel goed.” (Foto: Rob Claessens)
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super

6.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Franchetti
Deze moderne leefkeuken beschikt over
bijzonder veel opbergruimte, zoals een hoekkast met uittrekbare draaiplateau’s en brede
lades. En dat is heel handig! Deze nieuwe
keuken is hier uitgevoerd in kristalwit
mat lak met een granieten werkblad.
Inclusief apparatuur met 5 jaar
garantie.

5.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Breitner

Bijkeuken
op maat

Opvallende maar toch rustige
keuken door de combinatie van
een licht eiken houtstructuur en zwarte

Wij ontwerpen ook bijkeukens voor u

elementen zoals de apparatuur, greeplijst en

op maat. Aan de hand van de oppervlakte

accessoires. De afzuigkap gaat automatisch

van uw bijkeuken en wat u er wilt doen en

aan wanneer de kookplaat gebruikt

in wilt opslaan, gaat u met uw Super-

wordt. Een slimme landelijke keuken

keukens-adviseur aan de slag om uw

die gezien mag worden!

ideale inrichting uit te zoeken.

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

