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 Waterwars 

In Odapark Venray is sinds 
zondag de eerste Nederlandse 
grote solo-expositie van de 
Belgische kunstenaar William 
Sweetlove te zien. In het beel-
denbos, het hele Odapaviljoen 
en zelfs op een deel van het 
dak staan de felgekleurde, vaak 
gigantische, sculpturen van de 
internationaal bekende kunste-
naar opgesteld.

Sweetlove zet hiermee zijn 
gedachten over een wereld in 
problemen om in een compleet 
dierenrijk van plastic. Onder 
andere volledig recyclebaar 
gekloonde varkens, honden, 

wolven, pinguïns, voorzien van 
laarzen en waterflessen sym-
boliseren het overleven in onze 
vervuilde wereld. Sweetlove 
komt zo op voor de dieren die 
straks gaan uitsterven door het 
gedrag van de mens. William 
Sweetlove exposeert wereldwijd 
en heeft grote bekendheid ver-
worven in de Verenigde Staten, 
Italië, Frankrijk, Duitsland en 
thuisland België.

De expositie Waterwars is te 
zien in het Venrayse park tot en 
met zondag 1 november 2015. 
De toegang tot Odapark en de 
tentoonstelling is gratis.

Kiemplek in 
teken natuur 

Op dinsdag 7 juli staat de 
Kiemplekbijeenkomst in 
Schouwburg Venray geheel in 
het teken van de natuur in Ven-
ray en omgeving. 

Vaak is de natuur dicht bij 
huis, in de eigen leefomgeving, 
wat minder bekend. Terwijl 
er zoveel moois is te beleven 
aan bloemen en planten en de 
totale dierenwereld in uiteen-
lopende landschappen. Denk 
bijvoorbeeld aan de biodiversi-
teit in natuurgebieden de Peel, 
Maasduinen, Geijsterse bossen 
en dergelijke. Ouderen, mensen 
met dementie en mantelzorgers 
zijn van harte welkom vanaf 
10.30 uur. De thema-invulling 
is om 11.30 uur. Entree is gra-
tis, drankjes en eventuele lunch 
zijn voor eigen rekening. Aan-
meldingen via info@hetont-
zorgteam.nl of 0478-782900.

Hans Nielen 
met pensioen

Aan het einde van dit school-
jaar gaat er veel gebeuren voor 
de mensen op basisschool de 
Vlaswei. Ze nemen afscheid 
van de basisschool in verband 
met de fusie met basisschool 
de Landweert. Ook zullen zij 
afscheid nemen van hun direc-
teur Hans Nielen.  Hans Nielen 
gaat genieten van zijn welver-
diende pensioen na 40 jaar wer-
ken, waarvan bijna 12 jaar op de 
Vlaswei. 

Op woensdag 8 juli zal er 
een receptie plaatsvinden van 
16.00-19.00 uur in de aula van 
de Vlaswei. Ouders, oud-leerlin-
gen, ouders van oud- leerlingen, 
MR-leden en andere belangstel-
lenden worden van harte uit-

genodigd om hierbij aanwezig 
te zijn. 

INGEZONDEN

Venray ( uit- ) 
geparkeerd

Het college van B enW heeft 
aan de gemeenteraad het voor-
stel gedaan het betaald parke-
ren af te schaffen. Makkelijk 
gezegd zonder kwalitatief goede 
dekking aan te geven voor een 
tekort van ongeveer 1,9 miljoen 
euro. Dit bedrag is niet zo snel 
op te hoesten in een begroting 
2016 die structureel een tekort 
van ongeveer twee miljoen laat 
zien. De voorjaarsnota 2015 
toont (te) lage budgetten voor 
onderhoud binnensportaccom-
modaties en sporthallen, voor 
de speeltoestellen in de wijken, 
en voor onderhoud van onze 
wegen. Daarnaast wordt ons 
een reeds voorgenomen OZB 
verhoging van 3procent gepre-
senteerd.  Ja, ja een terugtre-
dende overheid, dat is de slo-
gan heden ten dage. Sport- en 
gemeenschapsaccommodaties 
voor rekening van gebruikers. 
Voor allerlei hand- en span-

diensten vrijwilligers aantrek-
ken. Subsidies zo mogelijk naar 
nul, en met mogelijk nog maar 
een uurtje huishoudelijke hulp 
in het vooruitzicht?  Een voor-
jaarsnota waarin de P-taakstel-
ling ( bezuiniging personeel ) 
nog ongeveer een miljoen euro 
groot is. Ga er maar aan staan, 
beste leden van de gemeente-
raad. De inwoner van Venray 
zit niet te wachten op een extra 
OZBverhoging van ongeveer 15 
procent, als u met het voorstel 
van het college akkoord gaat. De 
cijfers en de halve dekking die 
het college aanreikt zijn immers 
boterzacht en gaan uit zoals zij 
zelf ook aangeven van aanna-
mes en verder te onderzoeken 
cijfers.  Met dit voorstel worden 
naar mijn mening ook te hoge 
verwachtingen gewekt naar met 
name de winkeliers. Heel spijtig 
hoor. Voor de Venrayse inwoner 
is het huidige voorstel in finan-
cieel opzicht een zeer zware 
belasting van wel 40 euro per 
inwoner per jaar. Onaanvaard-
baar college en gemeenteraad.

Theo Schrooten, Venray.

Jubilarissen

Schutterij ‘t Zandakker Gilde 
Sint Jan Venray heeft op 24 
juni, op de dag dat de schut-
terij haar patroonheilige Sint 
Johannes de Doper herdenkt, 
drie jubilarissen gehuldigd: 
Sjaak van Rhee, Hans van Rhee 
en Joep Krijnen. 

Sjaak van Rhee en Hans van 
Rhee zijn beiden 40 jaar lid van 
de Limburgse Bond van Tam-
boerkorpsen en Joep Krijnen 

is 40 jaar lid van de schutterij. 
In het bijzijn van de bonds-
voorzitter van de schutters-
bond Juliana, Louis Litjens, 
en de bondsbestuursleden 
Gé Arts en Ria Huskens en 
Henk Roozeboom van de Lim-
burgse Bond van Tamboer-
korpsen werden ze in de Grote 
Kerk in het zonnetje gezet.  
Op de schuttersweide volgde 
vervolgens nog een gezellig 
samenzijn. 

De Linden hof 

Sinds maandag 29 juni is de 
groepsaccommodatie en B&B 
Knooppunt 61 in Geijsteren 
overgenomen door drie onder-
nemers. Knooppunt 61 gaat 
verder onder zijn oorspronke-
lijke naam De Lindenhof. 

Roel Groetelaers en Selma 
Derkx, gezamenlijk eigenaar 
van ’t Trefpunt en De Kei, en 
Diny Hellegers, eigenaar van 
groepsaccommodatie en B&B 
Spraelandhof in Oostrum, gaan 
samen De Lindenhof exploite-
ren. “Het is allemaal heel snel 
gegaan, maar zo’n kans krijg je 
maar eens in je leven”, glundert 
Groetelaers. De Lindenhof is 
een monumentale boerderij uit 
1840, behorend tot het landgoed 
Geijsteren. Het is een karakte-
ristiek pand dat enerzijds in de 
dorpskern ligt en anderzijds een 
bijzonder weids uitzicht biedt 
over de landerijen. Ook biedt de 
overname mogelijkheden om 
het verblijf uit te breiden met 

een diner aan de overkant bij ’t 
Trefpunt of om een feest- of ver-
gaderarrangement in De Kei af 
te sluiten met een welverdien-
de nachtrust in De Lindenhof. 
De expertise die Hellegers op 
heeft gedaan met het opzetten 
en runnen van Spraelandhof in 
Oostrum kan goed worden inge-
zet: “De Lindenhof wordt een 
echte Geijsterse onderneming 
en mede door mijn ervaring 
met Spraelandhof gaan wij met 
De Lindenhof iets moois neer 
zetten”, zegt Diny. De komende 
periode wordt benut om het de 
gasten naar de zin te maken en 
om De Lindenhof ‘in de vingers 
te krijgen’. Gaandeweg het jaar 
zal De Lindenhof steeds meer 
een eigen uitstraling krijgen die 
past bij de filosofie van deze 
ondernemers. “We zijn Stijn en 
Margriet Harmsen dankbaar dat 
zij ons deze unieke kans bieden 
om de groepsaccommodatie 
en B&B verder vorm te mogen 
geven”, besluit Selma.

Kamerkoor 
Contrast op tournee 

Voor liefhebbers van kerk-
muziek vindt op zondag 5 juli 
van 15.00 tot 17.00 uur een bij-
zondere presentatie plaats in 
de Paterskerk. Al enkele jaren 
draagt de Sint-Gregoriusver-
eniging in het bisdom Roer-
mond zorg voor thematische 
studiemappen met liturgische 
kerkmuziek. Dit jaar is gekozen 
voor een andere opzet. Kamer-
koor Contrast uit Venray, voor 
de gelegenheid aangevuld met 
mannenstemmen, heeft een 
deel van de composities inge-
studeerd en gaat dit ten gehore 
brengen tijdens de presentatie, 
daarbij begeleidt op orgel door 

Geert Moonen of Jo Louppen. 
De presentatie in Venray is niet 
de enige. Het koor heeft al een 
presentatie in Heel en in Rim-
burg verzorgt en reist op 12 juli 
nog af naar Nieuwstadt. Op 
tournee door Limburg dus, met 
twee bijzondere studiemap-
pen vol gezangen. In een van de 
mappen is alleen maar muziek 
van Limburgse componisten 
opgenomen, wat op zichzelf al 
bijzonder is. Tijdens de presen-
tatie wordt er vooral veel samen 
gezongen. Daarnaast geven 
pastoor Ed Smeets en dirigent 
en componist Ad Voesten uitleg 
bij de kerkmuziek. 

Modderdag 

Tijdens Nationale Modderdag 
ontdekken kinderen wat mod-
der is, hoe je ermee kunt spe-
len en wat de verbinding met 
de aarde voor hen betekent, 
maar gaan ze vooral helemaal 
uit hun dak en zitten ze van 
onder tot boven onder de mod-
der. Op de Mukkenstal spelen 
de kinderen vaak met modder, 
maar voor Modderdag pakte 
de kinderopvang het natuurlijk 

graag nog net iets groter aan. 
Om 7.15 kwam de loonwerker 
om een berg zand te maken 
met een kuil eronder. Zet de 
sproeier erboven en je hebt een 
glijbaan die in een modderpoel 
uitkomt en de kinderen hebben 
de grootste lol. Landelijk namen 
meer dan 100.000 kinderen deel 
aan deze dag, bij de Mukkenstal 
deden ruim 50 kinderen aan 
Modderdag mee. 

Minister-president  zet Jill van Osch en Henk van Straten in het zonnetje

‘U bent een held’
Venray speelde een promi-

nente rol op Veteranendag. 
De elfde editie trok zaterdag 
97.000 bezoekers naar de Haag-
se binnenstad en het Malieveld, 
onder wie Jill van Osch (11) en 
Henk van Straten (97) uit Ven-
ray. 

Jill en Henk hadden voor aan-
vang van Veteranendag een bij-
zondere ontmoeting met minis-
ter-president Mark Rutte. Henk 
van Straten vertelt regelmatig op 
scholen over zijn ervaringen tij-
dens de Tweede Wereldoorlog en 
Jill van Osch, leerlinge van Mon-
tessorischool Venray, was de 
eerste winnaar van de landelijke 
tekenwedstrijd van Veteranen-
dag. Jill won met haar tekening 
van een veteraan die thuiskomt 
en juichend welkom wordt 
geheten door zijn dochters een 
VIP-behandeling voor haar hele 
klas tijdens de Veteranendag én 
een vlucht met een historisch 

Dakota-vliegtuig in september. 

Aansluitend aan het pro-
gramma in de Ridderzaal werd 
een selectie van alle ingezonden 
tekeningen op het Binnenhof 
door de schoolklas van Jill in 
boekvorm aan koning Willem-

Alexander overhandigd. Op zijn 
Facebookpagina schrijft Mark 
Rutte: “Vanochtend voor aan-
vang van Veteranendag had ik 
een bijzondere ontmoeting met 
de 97-jarige Henk van Straten. 

Hij vertelt nog regelmatig op 
scholen over zijn ervaringen tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. 
Zijn motivatie om dit werk te 
blijven doen, put hij uit dat ene 
moment 70 jaar geleden, in zijn 
eigen woorden: ‘Ik zag kinderen 
spelen en toen pas besefte ik dat 
de oorlog echt voorbij was en 
een nieuwe generatie was opge-
staan’. Over zichzelf zegt hij: ‘Ik 
ben geen held en ik draag geen 
rits medailles’. Maar als je op je 
97ste nog steeds gemotiveerd 
bent om kinderen het besef mee 
te geven dat vrijheid een rijk en 
tegelijkertijd nooit een vanzelf-
sprekend bezit is, dan ben je 
absoluut een bijzonder mens. 
Mijnheer Van Straten: voor mij 
bent u wel degelijk een held. 
Dank u wel voor wat u doet voor 
Nederland. Op de foto ook de 
11-jarige Jill van Osch. Zij won 
de Veteranendag tekenwedstrijd 
met een prachtige tekening van 
een veteraan die thuiskomt.”

Foto: Rijksvoorlichtingsdienst. 

Sheepdog Trial

De Dutch Open Internatio-
nal Sheepdog Trial 2015, een 
schapendrijfevenement op het 
landgoed in Geijsteren, wordt 
gehouden op vrijdag 3, zaterdag 
4 en zondag 5 juli. De deelne-
mers komen uit tien Europese 
landen en zij strijden  om de 
Dutch Open IST-trofee. De bor-
dercollie staat bij dit evenement 
centraal. Twee dagen lang tonen 
de deelnemers met hun bor-
dercollies  waar zij goed in zijn: 

schapendrijven. Op 3 juli om 
19.00 uur opent het Koninklijk 
Sint Willibrordus Gilde Geijs-
teren het evenement. Op 4 en 
5 juli strijden de deelnemers 
vervolgens om de titel. Verder 
zijn er enkele standhouders 
aanwezig met hun producten, 
onder wie Emil Oomen met 
handgemaakte herdersstok-
ken. Kijk voor meer informa-
tie op www.dutchopensheep-
dogtrial.nl.

Snoeien 
tegen kanker

Lions Club Venray is zaterdag 
van start gegaan met de actie 
Snoeien tegen kanker. Vele tien-
tallen particulieren snoeiden 
hun taxushaag en brachten het 
taxussnoeisel naar de inzamel-
plek bij het VieCuri ziekenhuis 
in Venray. Daar stonden man-
nen van Lions Club Venray om 
het kostbare snoeisel in ont-
vangst te nemen. Tijdens dit bij-
zonder warme weer is het extra 
van belang dat het snoeiafval 
snel verwerkt wordt. Zodra het 
gesnoeid is, moet het dezelfde 
dag nog naar de verwerkende 
industrie gebracht worden. De 
actie duurt nog tot einde van 
deze week en ook zaterdag 3 

juli staan de Lions van 10.00 tot 
18.00 uur op de parkeerplaats 
bij ziekenhuis VieCuri  in Ven-
ray om het snoeisel van parti-
culieren in ontvangst te nemen. 
Voor grote partijen van hove-
niers worden speciale afspra-
ken gemaakt en elke avond van 
de week rijdt wel een transport 
naar de verwerkende industrie. 
Bel de Taxuslijn 06-83870608 
als er extra big  bags nodig zijn 
of e-mail naar info@taxus-
venray.nl. Op www.taxusven-
ray.nl is meer informatie te 
vinden.

Harry Loozen en Han Kaanen 
van Lions Club Venray

Retrofiets Bufkes

Tijdens de landelijke Bufkes-
actie van mei maakten gasten 
bij aankoop van een broodje 
gezond met Maaslander kans 
op een unieke Bufkes-retro-
fiets. Één van de tien fietsen is 
gewonnen door een bezoeker 
van de Venrayse vestiging van 
Bufkes. De gelukkige winnares 
is Iris Duivesteijn uit Venray. 
“Hier ben ik hartstikke blij 
mee. Die fiets komt goed van 
pas”, aldus Iris.

Bufkes organiseert vaker 
leuke landelijke acties 
waarbij de gasten kans 
maken op leuke prijzen. 
Zo heeft Bufkes in de zomer-
maanden wederom een leuke 
actie op touw gezet waarbij het 
nieuwe Bufke van de maand en 

GaiaZOO in Kerkrade de hoofd-
rollen spelen. Bij aankoop van 
een GaiaBurger; een speciaal 
broodje hamburger met 120 
gram puur rundvlees en speci-
ale huisgemaakte Bufkes saus, 
ontvangt je een kraskaart waar-
bij je altijd prijs hebt, van kor-
tingen op het entreekaartje tot 
vrijkaartjes voor GaiaZOO. Bij 
Bufkes kan men dus niet alleen 
terecht voor de lekkerste brood-
jes van Limburg, heerlijke koffie 
specialiteiten en verse (yoghurt) 
smoothies maar ook voor leuke 
acties. Bufkes is in Venray geves-
tigd aan de Schoolstraat 29 .

Bufkes-ondernemer  Chi Ho, 
de gelukkige winnares Iris Dui-
vesteijn en de directeur van Buf-
kes Nederland Charles Sampers.

Tatoeëren ook 
veilig met 
ICD-kastjes

Vorige week zaterdag is bij 
tatoostudio Just Do It in Venray 
een test gedaan met tatoeëren 
en ICD-kastjes. De resultaten 
waren positief: de ICD heeft 
niet gereageerd op de trillin-
gen van de tattoonaald. ICD-
gebruikers kunnen dus veilig 
een tattoo laten zetten.

Mensen met een ICD 
(Implanteerbare Cardiover-
ter Defibrilator) moeten altijd 
opletten met magneten en tril-
lingen, aangezien deze invloed 
kunnen hebben op het functio-
neren van het kastje. Zo mogen 
zij op popfestivals niet te dicht 
bij geluidsboxen gaan staan en 
wordt bijvoorbeeld het gebruik 
van Powerplates afgeraden.  Het 
was tot dusver onbekend of de 
trilling van de tattoonaald een 
risico zou vormen voor ICD-
dragers. 

Om te onderzoeken wat 
een eventueel effect van tat-
toëren op ICD-kastjes, is een 
test uitgevoerd. Onder bege-
leiding van een behandelend 
peacemaker/ICD-technicus  
en de benodigde apparatuur 
is geanalyseerd of het kastje 
reageerde op de tattoonaald. 
Sander Broers, mede-eigenaar 
en tattoeëerder hierover “Het 
was een bijzondere ervaring en 
gaf een zeker gevoel dat er een 
bekwaam iemand bij aanwe-
zig was. Het is vreemd dat de 
techniek zover is dat iemand 
op die manier onder controle 
gehouden kan worden en zo 
kan overleven. Het was een 
goed gevoel dat het ICD-kastje 
op geen enkele tattoomachine 
reageerde. Zelfs direct contact 

op de huid waar het kastje zit 
leverde geen enkele reactie op.” 
Goed nieuws dus voor iedereen 
met een ICD-kastje. Het is dus 
veilig om een tattoeage te laten 
zetten!  Stichting ICD-dragers 
Nederland adviseert mensen 
met een pacemaker of ICD om 
tatoeages niet dichter dan 10 
cm bij het apparaat te laten 
plaatsen. Ook is het volgens hen 
van belang dat de kabels van het 
tattoeage-apparaat niet over de 
patiënt worden heen gelegd.  
Tattoostudi o Just Do It is geves-
tigd in het centrum van Venray. 
Wilmi van der Heijden en haar 
zoon Sander Broers hebben 
gekozen om in de studio een 
open en transparante sfeer te 
creëren. Het succes is gevolg 
van de werkwijze, waarmee de 
focus wordt gelegd op veilig-
heid, hygiëne, betrouwbaarheid 
en privacy. 

Kijk ook op www.tattoostu-
diojustdoit.nl 

Textielbeurs geeft 
naaimachine weg 

En de winnares is…. ?! In de 
afgelopen twee maanden zijn 
de deelnemers aan de ‘Berni-
na Rock the Needle-challenge’ 
druk bezig geweest om een 
kinderbadcape te maken. De 
mooiste ontwerpen zijn ingele-
verd bij De Textielbeurs in Ven-
ray en Cuijk. Uiteindelijk kwa-
men er twaalf deelnemers in 
aanmerking om de hoofdprijs 
te winnen, een Bernina B215 
naaimachine met een waarde 
van 959 euro. De winnares 
werd mevrouw Vermeulen. 

Rock the Needle is een inter-
nationale wedstrijd, waarbij 
niet alleen bij De Textielbeurs 
een naaimachine gewonnen 
kan worden. Uiteindelijk komt 
er ook een winnaar over alle 
landen. In totaal worden er 100 
naaimachines weggegeven!  

“Zoveel creativiteit, dat is pre-
cies waar wij voor staan”, vertelt 
Nicole Verbruggen. “Mensen 
die supertrots mogen zijn op 
wat ze met veel plezier hebben 
gemaakt.” Sinds enige jaren is 
Nicole samen met haar man 
Marc eigenaar van De Textiel-
beurs in de Poststraat in Ven-
ray. Begin dit jaar hebben ze 
ook een winkel geopend in de 
Molenstraat in Cuijk/ Een uit-

stekende zet. “Dit soort winkels 
zie je steeds minder, maar elke 
plaats verdient een échte stof-
fenwinkel en een échte naaima-
chinewinkel. Daarnaast verko-
pen we een enorm assortiment 
aan fournituren, prachtige brei- 
en haakgarens en handwerkma-
terialen. Ook voor kledingrepa-
ratie en naaimachine reparaties 
kunt u bij ons terecht. Wij zijn 
hét adres voor Noord-Limburg 
en het oosten van Noord-Bra-
bant”, aldus Nicole

De winnares is mevrouw 
Voermans met haar ‘Snor-
kel’-badcape. Met een nipte 
meerderheid van zes stem-
men was het uiteindelijk 
superspannend.“We wensen 
mevrouw Voermans heel veel 
plezier met haar prachtige 
machine. En we wensen alle 
deelnemers nog heel veel suc-
ces in de internationale wed-
strijd. Kijk eens op http://chal-
lenge.bernina.com/nl_NL/
Galerij-Stemmen.html, want 
ook diegenen die een stem uit-
brengen kunnen een naaima-
chine winnen!”

In het midden Nicole Verbrug-
gen van De Textielbeurs die de 
Bernina overhandigt aan de 
winnares,  mevrouw Voermans.

 Luikse markt 
Op zondag 5 juli wordt in 
de dorpskern van Wans-
sum de Luikse markt voor de 
31e keer gehouden. Ook nu 
weer is de wachtlijst voor de 
huur van een kraampje op 
de populaire markt erg lang. 
De organisatie begon 31 jaar 
geleden met nog geen 40 kra-
men en meteen was het raak 
met meer dan 4000 bezoe-
kers. Anno 2015 staan er 
ruim 300 kramen en brengen 
naar verwachting bijna 8000 
bezoekers een bezoek aan 
het festijn. Er is ook gezorgd 
voor kinderamusement en 
muziek. De Luikse markt 
vindt plaats van 9.00 tot 16.30 
in hartje Wanssum. De toe-
gang bedraagt 3 euro voor 
volwassenen, kinderen t/m 
12 jaar kunnen onder bege-
leiding de markt gratis bezoe-
ken. Voor meer informatie: 
www.vlooienmarkten.nl.


