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Genieten van een 
gastronomisch diner 
in een restaurant of 
gezellig bijkletsen onder 
het genot van een goed 
glas wijn of lekker 
pilsje. In Venray zijn 
tal van leuke terrasjes, 
restaurants en cafés. 
Vergeet ook niet de 
lokale specialiteiten, 
zoals aardbeien, 
te proeven.

De natuur is in Venray 
alom aanwezig, maar 
vooral zeer divers. 

Voor een actieve 
vakantie is Venray de 
juiste plek. Huur een 
fiets, ga met de 
huifkar mee, speel een 
potje golf, ga lekker 
watersporten, neem een 
frisse duik of trek de 
wandelschoenen aan en 
verken één van de vele 
wandelroutes in Venray.

In Venray is de kunst 
gewoon op straat te 
vinden. Ook is het leuk 
om in Venray een van de 
musea te bezoeken.

Bij een zomer in Venray 
hoort natuurlijk ook een 
dagje winkelen. Wat is 
er leuker dan struinen 
langs winkeltjes, 
markten en braderieën 
om zo lokale boetiekjes 
te ontdekken? In de hele 
gemeente zijn diverse 
winkelgelegenheden te 
vinden.

Voor jong en oud is er 
veel te doen in Venray. 
De jeugd leeft zich uit 
in de speeltuin of het 
zwembad en samen 
neem je de fiets voor 
een rit door de Peel of 
langs een van de vele 
bezienswaardigheden 
in Venray. Wat dacht je 
van een bezoek aan één 
van de kloosters die de 
gemeente rijk is?

eten & drinken

Met grote ontginningsgebieden en vele kleinschalige 
buurtschappen, afgewisseld met grote en kleine 
bosgebieden en singels, maar ook uitgestrekte heide. 
Kortom, alle ingrediënten om het buitengebied van 
Venray in te trekken en te verkennen. Dat kan per fiets, 
te voet en met een mountainbike, maar ook te paard. 
Overal zijn bovendien routes aangegeven. Deze bieden 
voor elke liefhebber ruime mogelijkheden om dágen te 
genieten van de mooie omgeving in Venray.

Zelf ben ik een fervent wandelaar en recreatief 
fietser. Als geboren en getogen Venraynaar ken 
ik natuurlijk alle mooie plekjes die er zijn in het 
Venrayse buitengebied. Een heel mooi verborgen 
en bijna geheim plekje is de ‘Wûvverse berg’ in 
Merselo, het hoogste natuurlijke punt in de gemeente 
Venray. Een ander mooi hoogtepunt in Venray is de 
uitkijktoren in de Paardekopbossen in Ysselsteyn. 
Vaak stap ik tijdens een fietstochtje even af om naar 
boven te klimmen en te genieten van de weidse 
omgeving. Maar het meeste gaat mijn hart toch uit 
naar die zandverstuiving die tot Venrays hoogste 
‘berg’ verworden is. En we zitten niet stil in Venray. 
We blijven actief om als gezamenlijke overheden 
het buitengebied in Venray nog mooier te maken. 

Peelvenen en peelrestanten zijn en worden nog steeds 
hersteld. Beeklopen gaan weer meanderen en het 
Maasdal krijgt deels als hoogwateropvang haar oude 
functie terug. Recreatieve functies hebben daarin een 
prominente plek.

Genieten in Venray, het kan volop: op het water van 
de Maas of in het losse zand van de Boshuizerbergen. 
In het Castenrays Broek of op onze berg in Merselo. 
Wie weet treffen we elkaar daar ergens de komende 
zomer.

Jan Loonen,
Wethouder Toerisme Gemeente Venray

De favoriete plekjes van wethouder toerisme

Ontdek Venray!
Venray is een van de meest bosrijke gemeenten van Nederland. Gelegen tussen de Maas aan de oostzijde en 
de Peel aan de westzijde, waar zich een zeer gevarieerd landschap ontvouwt. 

Tips voor het drinken van speciaalbier

’Eén zonnestraal  
zorgt voor volle terrassen’

TIPSSpeciaalbier is hot. In 2018 steeg de consumptie van speciaalbieren met 10,2 procent. De totale consumptie 
van bier steeg ook met 2,8 procent. In gemeente Venray zijn er vele cafés en kroegen waarbij er genoten kan 
worden van een uitgebreid assortiment aan speciaalbier. 

Chris van Erven van bierspeciaalzaak Mister Hop uit 
Venray vertelt over de ontwikkeling, zijn voorkeuren en 
geeft tips over het drinken van speciaalbier.  
”De laatste jaren is het echt ontploft”, zegt Chris 
terwijl hij zich in de speciaalzaak omringd met 1.600 
verschillende soorten bier. ”Het komt naar mijn idee met 
name omdat mensen iets anders willen dan een regulier 
biertje. Daarnaast gaat het beter met de economie en 
zijn mensen steeds meer bereid om te betalen voor 
kwaliteit.” De populariteit van speciaalbier komt ook 
tot uiting in de vele festivals die rondom bier worden 
georganiseerd. ”Iedere week zijn er wel meerdere 
festivals in Nederland”, zegt Chris. Dit jaar staat op 
zaterdag 14 en zondag 15 september in Venray het 
Goesting Craft Beer Festival gepland. 

Eindeloze combinaties
Chris vertelt dat hij wel eens mensen spreekt die stellen 
dat ze geen bier ’lusten’. ”Daar moet ik wel om lachen. 
Dat kan gewoon niet, ze hebben dan gewoon nog niet 
gevonden wat ze lekker vinden. Rode wijn is rode wijn, 
maar met bier en spijs zijn eindeloze combinaties te 
maken. Dat maakt speciaalbier ook zo interessant.” 
Als speciaalbier-kenner vertelt hij graag over de bieren. 

”De meeste mensen zijn op het terras of bij ons in de 
winkel bang om te vragen naar de mogelijkheden. 
Maar dat is nergens voor nodig, wij vertellen juist heel 
graag over onze bieren. We voeden de mensen graag 
op”, lacht hij. 

Adviseren
Hij adviseert mensen die nog niet helemaal bekend 
zijn met speciaalbier, te beginnen met de traditionele 
Belgische stijlen. ”Blond, dubbel en tripel bier, dat 
soort bieren zijn altijd goed. Bij goed weer kun je dan 
denken aan een IPA of een Saison. Voor op het terras 
is een dorstlessend bier zoals een Weizen of Geuze 
altijd goed”, vertelt hij. De liefde voor bier begon voor 
Chris zoals bij vele anderen. ”In Nijmegen gingen we 
vaak naar Café Samson, daar hebben we veel bieren 
geproefd. Daar is mijn interesse gewekt, toen ik de 
kans kreeg om in een bierzaak te werken, ben ik er 
vol voor gegaan. Venray kan hij wel omschrijven als 
een ’bierdorp’. ”Als er hier een zonnestraal valt, dan 
zitten de terrassen vol. Ik denk dat ze dat hier toch wel 
goed voor elkaar hebben”, zegt hij. Er zijn veel horeca 
mogelijkheden in het centrum die aandacht hebben 
voor de populariteit van speciaalbier. 

Tip 1: Proberen 
Beperk je niet tot altijd hetzelfde biertje, er zijn 
vele mogelijkheden. ”Het aantal keren dat ik 
teleurgesteld ben, is niet op twee handen te tellen. 
Maar zo leer je juist wat je lekker vindt.”
Tip 2: Vraag om advies 
Obers zijn graag bereid om te helpen bij je keuze. 
”Bestel niet altijd hetzelfde biertje.”
Tip 3: Bouw het op in alcoholpercentage 
”Het is beter om met een lager alcohol percentage 
te beginnen.”
Tip 4: Bouw op met smaak 
Start niet met een heftig biertje qua smaak. 
”Daarna proef je minder bij het volgende biertje.”
Tip 5: Drink water tussendoor 
”Waarschijnlijk geen populaire tip, maar toch 
belangrijk. Alcohol is vochtafdrijvend en zeker 
bij warm weer is het geen overbodige luxe om 
tussendoor water te drinken.”
Tip 6: Drink het uit een rood wijnglas 
”Als je thuis bent, en de keuze hebt voor een glas, 
kies dan voor een rood wijnglas. Het bier ’ademt’ 
daarin beter en het schuimt beter.” 
Tip 7: Niet te koud drinken 
Wanneer het bier op te lage temperatuur 
gedronken wordt, proef je minder van de smaak. 
”Ik adviseer daarom de zwaardere speciaalbieren 
op kamertemperatuur te schenken, daardoor 
komt de smaak beter tot zijn recht. Het frissere en 
lichtere bier uiteraard vanuit de koelkast.”
Tip 8: Bier uit blik is beter 
”Wij zijn fan van bier uit blik. Blik is namelijk 
lucht- en lichtdicht. Het is dus, in tegenstelling 
wat veel mensen denken, beter om het in blik 
te bewaren. Uiteraard daarna wel in een glas 
schenken.” Het is ook milieuvriendelijker, sneller 
koel en door de coating proef je de typische 
bliksmaak niet. 
Tip 9: Schenk de gist mee 
”Net voordat je het bier ingeschonken hebt, 
even opnieuw walsen en dan verder inschenken. 
Daardoor neem je de gist, hetgeen de meeste 
smaakt geeft, ook mee.” 

’Genieten in Venray, 
het kan volop’
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Kasteelplaats Geijsteren

Watermolen De Rosmolen

St. Willibrordus kapel

Boshuizen

12

13

St. Wilbertsweg 30, 5862 AL Geijsteren
06 20693188 - www.dejonkhof.nl

Lange Ven 6, 5862 AX Geijsteren - 0478 532601
www.campinglandgoedgeijsteren-den-buizerd.nl

10

Spralandweg 5, 5807 ER Oostrum
06 21848316 - www.spraelandhof.nl

8

Op den Berg 5a, 5823 CB Geijsteren
0478-532601 - www.campinglandgoedgeijsteren.nl

7

Dorpstraat 26, 5862 AE Geijsteren
0478 690790 - www.kei-moj.nl

9

St. Wilbertsweg 28, Geijsteren
0478 636581

KAMPEERBOERDERIJ

11

Dorpstraat 7, 5862 AD Geijsteren
06 46651037 - www.lindenhofgeijsteren.nl

1

Wanssumseweg 1, 5862 AA Geijsteren
0478-539070 - www.hoevedeboogaard.nl

2

3

Dorpstraat 16, 5862 AE Geijsteren
0478 531286 - info@eetendrinkcafe.nl

Het Spekt 4, 5862 AZ  Geijsteren
    0478 532 591 - www.restaurantoffcourse.nl

5

Dorpstraat 11, 5862 AD Geijsteren
06 45320114 - sheepdogtrainingtaketime.nl

3

Het Spekt 2, 5862 AZ  Geijsteren
    0478 532 592 - www.golfclubgeijsteren.nl

4

0478 546684 - info@cultuurpodiumgeijsteren.nl
www.cultuurpodiumgeijsteren.nl

6

St. Wilbertsweg 17, 5862 AK Geijsteren
0478 532832 - www.hoeverietveldproducten.nl

Streek-producten
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1

Wanssumseweg 1, 5862 AA Geijsteren
0478-539070 - www.hoevedeboogaard.nl

2

Dorpstraat 16, 5862 AE Geijsteren
0478 531286 - info@eetendrinkcafe.nl

 eten en drinken
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3

Het Spekt 2, 5862 AZ   Geijsteren
    0478 - 532 592 - www.golfclubgeijsteren.nl

0478 546684 - info@cultuurpodiumgeijsteren.nl
www.cultuurpodiumgeijsteren.nl
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St. Wilbertsweg 30, 5862 AL Geijsteren
06 20693188 - www.dejonkhof.nl
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Spralandweg 5, 5807 ER Oostrum
06 21848316 - www.spraelandhof.nl

9

St. Wilbertsweg 28, Geijsteren
0478 636581
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Op den Berg 5a, 5823 CB Geijsteren
0478-532601 - www.campinglandgoedgeijsteren.nl

7

Dorpstraat 26, 5862 AE Geijsteren
0478 690790 - www.kei-moj.nl
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St. Wilbertsweg 17, 5862 AK Geijsteren
0478 532832 - www.hoeverietveldproducten.nl

Streek-producten

11

Dorpstraat 7, 5862 AD Geijsteren
06 46651037 - www.lindenhofgeijsteren.nl

4

Dorpstraat 11, 5862 AD Geijsteren
06 45320114 - sheepdogtrainingtaketime.nl

Geijsteren bevindt zich op een kruispunt van tal van fiets- en wandelpaden. De routes voeren over het  
Landgoed Geijsteren, door bossen en velden, langs vennen en beekjes. Enkele highlights in deze wandeling zijn: 
Kasteel Geijsteren, St. Willibrorduskapel, de Rosmolen en Boshuizerbergen.

Knooppunt  27   Kasteel Geijsteren
Tussen Geijsteren en Maashees ligt de kasteelruïne van Geijsteren die dateert uit de 
dertiende eeuw. Kasteel Geijsteren werd tijdens de tachtig jarige oorlog zwaar getroffen. 
Het kasteel bestond uit een voor- en hoofdburcht, maar die werden door Staatse troepen 
afgebroken of in brand gezet. In de loop van de zeventiende eeuw werd het kasteel deels 
herbouwd. Echter werd het kasteel in 1918 door brand grotendeels in as gelegd. Nadat het 
kasteel in afgeslankte vorm was herbouwd, zorgde een geallieerd bombardement in 1944 
voor totale verwoesting. De ruïne is recentelijk gerestaureerd om de contouren van het 
kasteel weer zichtbaar te maken.

Knooppunt  24   
St. Willibrorduskapel
De St. Willibrorduskapel is een gotische 
kapel met een waterbron, gedateerd uit 
het midden van de zestiende eeuw en 
toegewijd aan St. Willebrordus, in het bos 
op Landgoed Geijsteren. De eeuwenoude 
waterput staat bekend als een heilige 
bron, waardoor er tot de negentiende 
eeuw bedevaartgangers naar de Sint 
Wilbertskapel trokken. Daarnaast dient de 
stenen grenspaal uit 1551 als markering 
tussen de provincies Noord-Brabant 
en Limburg. In het midden van de 
negentiende eeuw was de kapel in verval 
geraakt, maar werd vervolgens opnieuw 
hersteld. De kapel is nog steeds in gebruik 
bij vieringen van het Willibrordusgillde 
en bij speciale gelegenheden. Tijdens de 
zomermaanden wordt wekelijks een mis 
opgedragen. Daarnaast worden er regelmatig 
huwelijken in de kapel gesloten of aan 
kinderen het doopsel toegediend.

Knooppunt 11  De Rosmolen
Midden in het bos van Landgoed Geijsteren staat het 
rijksmonument ’De Rosmolen’, een karakteristieke watermolen 
uit 1667. De naam is ontleend aan een rosmolen die vroeger nabij 
een boerderij lag en door een paard of ros werd aangedreven. 
Nadat deze in 1863 afbrandde is de naam overgegaan op deze 
watermolen die tot circa 1930 voornamelijk gebruikt werd voor 
het malen van het graan van de boeren uit de omgeving voor de bakkers 
uit Geijsteren en Oostrum. De molen is gelegen aan de Oostrumse beek 
en heeft een onderslagrad. Het gebouw leed in de Tweede wereldoorlog 
zware schade, maar werd in zijn oorspronkelijke vorm hersteld.

Geijsteren

Ontdek met
deze wandeling 

de mooiste plekjes 
in Geijsteren

Knooppunt  99   Boschhuizen
Boschhuizen, vernoemd naar de oude buurtschap ’de Boschhuizen’, 
is een onderdeel van het grotere boscomplex Boschhuizerbergen 
tussen de spoorlijn Venlo-Nijmegen en Landgoed Geysteren. 
Het gebied heeft een grootte van 60 hectaren en bestaat voornamelijk 
uit naaldbos met een kern van jeneverbesstruweel en enkele ingesloten 
stuifzandhoeken. Aan de zuidkant van het gebied ligt een graslandje 
met een poel. Deze open plek is de ideale zonnestek in het donkere 
bos voor vlinders, libellen en andere dieren.
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 De IJskeuken
’Ik zocht naar een andere  

Wie aan de zomer denkt, denkt aan ijs. John Jansen uit Venray maakt het hele 
jaar door ijs en leert  gasten tijdens workshops ambachtelijk ijs(taart) bereiden 

in de IJskeuken hoe zij ook ijs kunnen maken.

Voordat bezoekers de IJskeuken in 
Venray betreden, krijgen ze op de rode 
loper eerst een warm ontvangst met 
muzikale begeleiding van Eftelingmu-
ziek en een begroeting van eigenaar 
John en zijn rechterhand Eric. Bij bin-
nenkomst staat er in de keuken een 

slagroom en de ander op basis van vers 
fruit. Het ijs kan versiert worden met 
verschillende koekjes, noten, snoepjes, 
sauzen enzovoort, die aan het einde 
van de workshop als buffetvorm wordt 
gepresenteerd.

Volgens John is het in Nederland 
een uniek concept om workshops 
ijsbereiding te geven. Het is een 
laagdrempelige manier om mensen 
te leren hoe ze ijs moeten maken. 
Ondanks dat ijs maken voor de 
meeste mensen makkelijk lijkt, zit er 
volgens John meer achter. ”Om lekker 
ijs te kunnen maken, moeten de 
verhoudingen melk, slagroom en 
suikers berekend worden. In het begin 
heb ik deze wiskundige formules 
vereenvoudigd, omdat de berekeningen 
te ingewikkeld waren voor de gasten. 
Gelukkig hebben we nu een app laten 
ontwikkelen die de verhoudingen voor 
ons uitrekent. Ik leg de gasten wel 
nog uit wat de formules betekenen, 
waardoor de workshop tevens leerzaam 
wordt. Ik probeer mijn kennis over ijs 
over te brengen.”

Uitdaging
Het beginnen van de IJskeuken was 
ook een ontwikkeling voor John zelf. 
Het was voor hem op persoonlijk 
gebied best een uitdaging. ”Ik ben niet 

iemand die graag in de belangstelling 

staat. Ik was in mijn eigen ijssalon ook 
altijd liever achter bezig met het maken 
van het ijs. De workshops geven in de 
IJskeuken was in het begin spannend. 
Het was echt een uitdaging voor me en 
die is er nog steeds, maar inmiddels 
beleef ik veel plezier aan het geven van 
de workshops.” 

Nieuwe ontwikkelingen
Samen met Eric is John dagelijks 
bezig met het bedenken van nieuwe 
ontwikkelingen voor het bedrijf. 
Inmiddels geeft hij ook workshops 
voor het maken van ijstaarten op 
basis van melkijs. In de toekomst wil 
hij dit uitbreiden tot het bereiden 
van een diner. ”Allereerst maakt de 
groep gazpacho, een koude soep met 
een bolletje fris ijs. Dan volgt er een 
hoofdgerecht met pasta en als toetje 
een coupe ijs dat ze ook zelf hebben 
gemaakt.” John en Eric zijn niet alleen 
bezig met het vernieuwen van het 
concept, maar ook met de beleving van 
de workshops. ”Zo hebben we laatst 
bedacht om vuurwerk te gebruiken en 
een serpentine kanon af te schieten bij 
de afsluiting van de workshop. Het is 
een soort zoektocht om het beste eruit 
te halen. We willen de gasten een leuke 
herinnering geven.”

De IJskeuken 
Eindstraat 29, 5801 CP Venray
06-13182922

www.de-ijskeuken.nl

“Ontdek de magische
wereld van ijs”

Even buiten Arcen staat de Hertog Jan Brouwerij.
Wij vertellen je graag over onze liefde voor bier.
Je bent van harte welkom voor een rondleiding.

 Kijk voor actuele tijden en beschikbaarheid op
www.hertogjan.nl/brouwerij

winkel  •  zelfpluk  •  terras  •  speeltuin

Dorperpeelweg 1,
5966 PM America
Tel. 06 - 39 23 92 65
Tel. 0493 – 38 07 82
www.blauwebessenland.nl

Geniet van vers blauwe
bessengebak, lekkere producten en 
koop of pluk zelf je eigen bessen!

Naast een winkel met heerlijke 
blauwe bessenproducten, die je direct 
kunt nuttigen op het gezellige terras, 
biedt Blauwebessenland ook leuke 
arrangementen voor groepen.
Een rondleiding door de blauwe 
bessenvelden met uitleg van de boer 
is leuk voor jong en oud!

ZELFPLUK

VANAF JULI

 3,00
PER KILO

In het seizoen juli t/m augustus zijn wij geopend op:
maandag t/m zaterdag: 09:00 - 18:00 uur zondag: 10:00 - 17:00 uur

Op zondag 13 juli
tijdens de landelijke opening

van het zachtfruitseizoen wordt 
onze binnenspeeltuin geopend. 

Deze is vanaf 15 juli dagelijks 
geopend in juli en augustus. 

glaasje prosecco te wachten 
met een bolletje citroen ijs. ”De eerste 
beleving is de belangrijkste. Daar doen 
we veel moeite voor”, vertelt John, die 
inmiddels ruim een jaar de workshops 
in de IJskeuken verzorgt.

John zocht jaren naar een hobby waar 
hij plezier aan beleefde. Elf jaar was 
John slager van beroep. Daarna runde 
hij twaalf jaar een cafetaria, waar 
hij zelfs in 1995 de titel Cafetaria 
van het Jaar mee binnensleepte. 
Naar aanleiding hiervan heeft 
horecagroothandel Hanos de zaak 
overgenomen en zette John twee 
ketens voor de horecagroothandel op. 
Uiteindelijk begon hij een uitgebreide 
ijssalon die hij na dertien jaar verkocht 
aan de bedrijfsleidster die negen jaar 
bij hem werkte. Na de verkoop van 
zijn ijssalon, bouwde hij een ijskeuken 
aan zijn woning waar nu de workshops 
worden gegeven. ”Ik zocht naar een 
andere uitdaging.” 
In twee uur tijd leren de mensen hoe ze 
eigen ijsrecepten kunnen schrijven en 
bereiden. Één ijsje op basis van melk en 

uitdaging’
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Het is het hart van de Maasduinen. 
Well, onderdeel van gemeente Bergen 

en één van de buurgemeenten van 
Venray. Het dorpje, met ongeveer 

2.500 inwoners biedt met haar 
glooiende, mooie landschap vele 

mogelijkheden voor toeristen. 
De dorpsraad van Well deelt een 

aantal van deze mooie plekjes. 
”Wij zijn trots op wat we als klein 

dorp te bieden hebben. Als ik me even 
verplaats in een buitenstaander, mijn 
ogen sluit en dan kijk naar de mooie 

plekjes in ons dorp, waan ik me op 
vakantie. We hebben in een hechte 

gemeenschap en streven ernaar om 
de faciliteiten zo goed mogelijk aan 
te bieden. Uiteindelijk profiteren we 

daar zelf ook van”, aldus Ger Koch 
en Ruud Deenen, beiden actief voor 
de plaatselijke dorpsraad. Het dorp, 
dat onlosmakelijk verbonden is met 
de Maas, dankt haar naam aan een 

periode in de Middeleeuwen. Omdat 
de Maas bij Well een bocht maakt, 

was het een ideale aanlegplaats. 
Daarom kreeg het de naam ’Welle’, wat 

aanlegplaats betekent. 

De mooiste plekjes van

Well

Oude kern
Historische panden, een kenmerkende 
uitstraling en enkele restaurant als blikvanger, 
zijn niet te missen in de oude kern van Well. 
De bankjes aan de maas bieden de mogelijkheid 
om na een wandeling of fietstocht te genieten 
van het uitzicht. 

Well is namelijk het enige dorp in de Maasduinen 
dat met het ’gezicht’ naar de Maas gericht is. 
De oude kern, lager gelegen dan het nieuwe 
centrum, wordt beschermd voor hoogwater van de 
Maas door dijken en kademuren. Ondanks dat door 
het oorlogsgeweld is aangetast, heeft het nog altijd 
een gezellige en authentieke uitstraling.

Sport
Well bevindt zich in het midden van een uniek 
en afwisselend natuurgebied met heidevelden, 
gevarieerde bossen, vogelrijke vennen en 
uitgestrekte stuifzanden.

Diverse routes bieden voor mountainbikers onder 
andere vanwege het glooiende landschap flinke 
uitdaging. Ook voor watersport, paardrijden, de 
hengelsport en wandelen zijn meer dan genoeg 
mogelijkheden. 

Reindersmeer
Midden in de bossen en heidevelden bevindt zich 
het Reindersmeer. Deze uitgestrekte waterplas 
is omgeven met prachtige natuur en wandel- en 
fietspaden.

Het kleine veerpondje nodigt uit tot een een 
afkorting, en vanaf de voetgangersbrug heb je een 
prachtig uitzicht op het bezoekerscentrum van de 
Maasduinen. Hier is ook Bosbrasserie In de Sluis 
gevestigd, uitgeroepen tot het mooiste terras van 
Limburg in 2019. Uniek is dat het terras ’zweeft’ 
over het water bij de sluis die het Reindersmeer met 
het Leukermeer verbindt. ”Het is écht een bijzonder 
stukje architectuur”, zegt Ger. 

Putjesberg
Haar naam dankt deze plek, gelegen in het 
zuiden van het dorp, aan de markante put. 
Bijzonder is dat de put aan de hellende zijde  
van een stuifduin ligt.

Normaal gesproken ligt een put lager, maar het 
putje blijkt desalniettemin nooit leeg te raken. 
Met een wandeling van ongeveer één uur dwars 
door Nationaal Park De Maasduinen kan het hoogste 
punt van Well bereikt worden.

Oude kerkhof
Gelegen aan de rand van de oude kern is het 
monumentale kerkhof. Ruim 1.000 jaar geleden 
werd een kapel gebouw ter ere van de heilige 
Vitus.

Deze groeide later uit tot een kerk, werd in de 
19e eeuw gerestaureerd maar in de Tweede 
Wereldoorlog volledig verwoest door de Engelsen. 
Het kruis dat staat waar vroeger het hoofdaltaar 
stond, is nog aanwezig. Als herinnering is na 
de oorlog de St. Vituskapel gebouwd. Ook de 
levensgrote beelden, die als calvariegroep deel 
uitmaken van het oude kerkhof met vele oude 
grafstenen, trekken de aandacht. 

Leukermeer
Nabij het Reindersmeer is het Leukermeer 
gelegen, ieder jaar opnieuw een toeristische 
trekpleister met duizenden bezoekers. 

Het meer is een tachtig hectare grote recreatieplas 
die in de jaren zestig is ontstaan door zandafgraving 
voor de betonindustrie. ”Een veelvoud van de 
inwoners van Well bezoeken deze plaats”, vertellen 
Ger en Ruud. Onder andere een beachclub, 
wateractiviteiten en sportvoorzieningen zijn 
aanwezig. Ook zowel een kort- als langdurig verblijf 
behoort tot de mogelijkheden. Aan de andere zijde 
van het het Leukermeer bevindt zich een Jachthaven 
waar de aangemeerde boten een futuristisch uitzicht 
geven. 

Kasteel
Tussen de oude kern aan de Maasoever en het 
hoger gelegen nieuwe gedeelte bevindt zich het 
monumentale kasteel van Well. 

Het huidige kasteel, gelegen op een terrein van 
250 meter lang en 200 meter breed, werd gebouwd 
in de vijftiende eeuw, maar kreeg pas twee eeuwen 
later zijn huidige aanzicht.
Achter het huidige kasteel liggen de resten van een 
torenmolen uit de vijftiende eeuw. Het kasteel, dat 
dubbele grachten heeft, bestaat uit een vierkante 
hoofdburcht. De gemetselde brug voert naar de 
voorburcht. Het kasteel, eigendom van- en in 
gebruik bij het Emmerson College uit Boston,  
is niet toegankelijk voor het publiek.

Foto: Matiko Well
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Dubbelsap en walnotenolie
De Smaak van Geijsteren is een dorpscoöperatie die in sa-
menwerking met de dorpsbewoners van Geijsteren voedsel 
van eigen bodem verwerkt tot nieuwe producten. Ze verza-
melen al een aantal jaren appels en peren uit het dorp die ze 
laten verwerken tot sap. Ook maakt de Smaak van Geijste-
ren sinds vorig jaar eigen walnotenolie van walnoten uit het 
dorp. Samen met dorpsbewoners worden de walnoten gepeld 
tijdens Kraken en Kwaken om vervolgens de gepelde noten 
te verwerken tot walnotenolie. Alle bewoners die hun oogst 
bij ze inleveren, krijgen daar een aantal flessen sap en/of olie 
voor terug. Ook zitten er Rose Cottage producten zoals jams, 

chutneys en boerenadvocaat in het assortiment.

Rabarberlikorette
Rabarber heeft een unieke, iets 
zure smaak en wordt zowel koud 
als warm gegeten. Deze groente 
wordt vrijwel altijd verwerkt tot 
compote of een zoet nagerecht. 
Boerderij ’t Platteland in Veulen 
heeft in samenwerking met 
graanbranderij De IJsvogel in 
Arcen een rabarberlikorette 
ontwikkeld. De rabarber 
afkomstig van de boerderij 
wordt twee tot drie weken 
getrokken in alcohol dat  
gestookt wordt uit bier. 
Ook zit er in het drankje 
het sap dat voortkomt uit 
gemengde rabarber. Om de 
zure smaak uit de rabarber 
te krijgen, haalt De IJsvogel 
de zuurtegraad naar bene-
den. Een extra toevoeging 
van suiker, maakt de rabar-
berlikeur in combinatie met 
een prosecco of een appel 
cider, een fris drankje.

eten & drinken eten & drinken

Hotel
Eurotel

’t Trefpunt
Eet- en drinkcafé

Eda 
Specialiteiten

Hotel Eurotel is een gastvrij familie-
hotel in Venray. De ligging van ons 
hotel is uniek aan de rand van de 
gezellige stadskern van Venray. 

Het centrum staat bekend als een  
fantastisch winkelgebied. Perfect dus 
voor een dagje shoppen. Ook fiets- 
en wandelliefhebbers halen hier 
hun hart op. In de prachtige groene 
omgeving kun je één van de vele fiets- 
of wandelroutes volgen. Daarnaast 
ligt het hotel op korte afstand van 
luchthaven Düsseldorf/Weeze en 
Airport Eindhoven. Perfect als doorreis 
of voor een mini-vakantie! Geniet ook 
in ons gezellige restaurant van heerlijke 
gerechten en neem plaats op het 
beschutte terras waar je kunt genieten 
van een speciaalbier, een goed glas wijn 
en lekkere borrelhapjes. Je bent van 
harte welkom bij Hotel Eurotel! 

Bij eet- en drinkcafé ’t Trefpunt 
kun je vanaf de ochtend al terecht. 
Wij openen de deuren voor iedereen 
om 10.00 uur. 

Voor fietsers en wandelaars is  
’t Trefpunt een ideaal punt om te  
pauzeren, je dag te beginnen of af te 
sluiten. Hier kun je Limburgse vlaai 
eten, lunchen op het terras of in het 
café, borrelen met heerlijke bieren van 
de tap en uit de fles en dineren met 
groente uit omgeving of eigen tuin. 
Het Gildezaaltje in ’t Trefpunt bevat 
een kleine tentoonstelling van foto’s 
en diverse historische attributen van 
het Koninklijk St. Willibrordusgilde. 
Dit maakt het tot een gezellige plek 
om met een klein gezelschap, zakelijk 
of privé, samen te zijn. 
Ontdek bij ’t Trefpunt wat Geijsteren te 
bieden heeft. Tot snel in ’t Trefpunt!

Een ontdekkingstocht in de Turkse 
keuken is de beleving bij Eda 
specialiteiten. Een verborgen 
parel in hartje Venray.

De menukaart heeft een mooie  
variatie van Turkse gerechten en de  
exclusieve specialiteiten willen we 
graag met jou delen. Je proeft dat het 
echt met passie in de keuken bereid 
wordt. Hier eten zorgt dat er gewoon 
een glimlach op het gezicht komt. 
De inrichting is zeer sfeervol en het 
personeel is zeer attent en vriendelijk. 
Naast het proeven van deze heerlijke 
gerechten kun je ook kookworkshops 
volgen en de kneepjes van de heerlijke 
gerechten ontdekken. Dit kan zeer 
interessant zijn voor bedrijfsuitjes of 
gewoon als vriendenclub. Heb je een 
leuk (bedrijfs)feest en heb je catering 
nodig dan kunnen wij daarvoor zorgen.

Julianasingel 7
5802 AS Venray
0478 58 57 77
www.hoteleurotel.nl

Dorpstraat 16,
5862 AE Geijsteren
Tel. 0478 53 12 86
Maandag gesloten

Schoolstraat 20
5801 BP Venray
0478 854 500
www.edaspecialiteiten.nl

NU 20% KORTING
Bij inlevering van deze bon bij

Bufkes Venray, Schoolstraat 29, Venray
Bufkes Panningen, Markt 4, Panningen

Bufkes Horst, Kerkstraat 14, Horst

Kom lekker 
genieten bij 

Bufkes 

geldig t/m 30 september 2019
Niet geldig in combinatie met andere acties

Warme en 
Koude broodjes

Soepen en 
Salades

    

Het gezelligste winkeltje van 
Nederland!

Honing van onze eigen bijen
De lekkerste tomaten van Nederland

Zelfgemaakte pastasaus 
Kakelverse scharreleieren

Biologische sappen, soepen en 
levensmiddelen

Biologische thee en kruiden
Propolis verzorgingsproducten

Stuifmeelkorrels (superfood)
Hofleverancier Canisius stropen
Geschenken (ook op bestelling)

)gemaakt)U kunt bij ons pinnen!

Bijenweelde Imkerij en Natuurproducten, 
Meerloseweg 23, 5861 AB  Wanssum, 

www.bijenweelde.nl, info@bijenweelde.nl

• Ruimste assortiment 
van Venray
 Aardappelen, groenten & fruit

 Citruspers voor verse sinaasappelsap
 Heerlijke (regionale) lekkernijen

•  Korenlanders stoer 
en stevig

 Nieuw uitgebreid broodconcept 
 o.a. dikke sneden brood

•  Beste wijnsupermarkt!

• Ontspannen winkelen
Gratis parkeren | Kopje koffi e 

 Zelfscanner | Snelle service
 Behulpzaam personeel

Tot ziens in de
beste Supermarkt
van Venray!
Guido van Dijck

 Nieuw uitgebreid broodconcept 
 o.a. dikke sneden brood

•  Beste wijnsupermarkt

Ontspannen winkelen
Gratis parkeren | Kopje koffi e 

 Zelfscanner | Snelle service
 Behulpzaam personeel

beste Supermarkt

 Nieuw uitgebreid broodconcept 
 o.a. dikke sneden brood

•  Beste wijnsupermarkt!

Ontspannen winkelen
Gratis parkeren | Kopje koffi e 

 Zelfscanner | Snelle service
 Behulpzaam personeel

Goed eten. Daar houden we van. 

Openingstijden:
Ma t/m vrij:  08.00 - 21.00 uur
Zaterdag:  08.00 - 20.00 uur
Zondag:  09.00 - 18.00 uur

Kruidenlaan 159 | Venray | 0478 553900

Scan de QR-code voor een
directe routebeschijving:

www.plus.nl/venray
Scan de QR-code voor een
www.plus.nl/venray

  
365 dagen per jaar geopend!

www.plus.nl/venray

LANDWEERTSE 
RUNDERBURGERS

Per pak à 2 stuks

1.00
SLECHTS

Welkom
in Venray

Tegen inlevering 
van deze bon!

Geroosterde tomaten-pastasaus
Naast unieke bijenwaskaarsen, pure aardbeiensap en honing 
uit eigen imkerij maakt Bijenweelde uit Wanssum ook op 
ambachtelijke wijze zijn befaamde ‘geroosterde tomaten-
pastasaus’ met een pure smaak van tomaten en kruiden 
volgens eigen geheime receptuur. De duurzaam geteelde 
honing, snack- en trostomaten en diverse biologische krui-
den worden (gelardeerd met Royal Green kokosolie en een 
snufje Himalaya-zout) geroosterd in de oven, vervolgens 
fijngemalen tot een aangename textuur en tenslotte op 
traditionele wijze geweckt in gesteriliseerde glazen fles-
sen. Resultaat is een eerlijke pastasaus zonder conserve-
ringsmiddelen, suiker, geur-, kleur-, of smaakstoffen, in 
een ‘hot’ en ‘milde’ variant. In combinatie met biologische 
pasta kun je een gezonde maaltijd maken.

Wagyu rundvlees
Wagyu rundvlees vindt zijn oorsprong in Japan maar is 
al jaren ook in onze streek verkrijgbaar op de Wagyu 
Farm in Veulen. De dieren hebben een langer groeitraject 
voordat het vlees de gewenste rijpheid bereikt heeft. De 
runderen worden volgens Japanse traditie gevoederd en 
gemasseerd. Het vlees is mooi doorregen en heeft daar-
door een volle intense smaak. Wagyu bevat een hoog ge-
halte aan onverzadigde vetzuren met omega 3 en 6. Het 
rundvlees leent zich prima voor op de barbecue zowel 
als heel stuk als geportioneerd. Van snel klaar tot ‘low 
and slow’.

Streekproducten
Noord-Limburg is rijk aan streekproducten, voedingsmiddelen die met een specifieke naam in een bepaalde streek gemaakt worden. Venray beschikt ook over een 
aantal producten specifiek uit de regio. Maar welke streekproducten zijn er zoal, waar komen ze vandaan en hoe worden ze gemaakt?
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• De korting is geldig voor iedereen binnen een reservering
• Niet geldig in combinatie met andere acties

Horeca, natuur- en informatiecentrum

 077-3903175

 www.aandedrift.nl   

 /AandeDrift

Aan de Drift
Lorbaan 9A

5966 PG America

Ontdek de Heere Peel  

    en Schadijkse Bossen!

Midden in de natuur

Schadijkse Bossen

Wandelen

Pannenkoeken

Horeca, natuur- en informatiecentrum

Ontdek de Heere Peel 

Fietsen

Bosbrasserie

Heere Peel

Maartje is vandaag alleen met opa op stap. Ze gaan een dagje naar de 
zee. Ze zijn net op de trein gestapt. Daar mag Maartje van opa bij het 
raampje zitten. Wat gaat die trein snel zeg! Bomen, huizen, koeien in de 
wei: alles fl itst voorbij. Maartje houdt haar treinkaartje stevig vast. Als de 
treinconducteur komt, moet ze het kaartje aan hem geven. En jawel hoor, 
daar komt de conducteur net aan.
“En, waar gaat de reis heen”, vraagt hij, terwijl hij hun kaartjes 
controleert. “We gaan vandaag naar het strand, toch Maartje?”, zegt 
opa. Maartje knikt verlegen. “Dan hoop ik maar dat er geen haaien 
zijn vandaag”, lacht de conducteur. Maartje kijkt opa met grote ogen 
aan.“Hij maakt maar een grapje”, stelt opa haar gerust. “Bovendien lusten 
haaien helemaal geen kleine meisjes.” “En lusten ze ook geen opa’s?”, 
vraagt Maartje bezorgd. Opa schudt zijn hoofd. “Nee hoor, ook geen 
opa’s.” 
Even later rijden ze het station binnen. Ze stappen uit en aan de hand 
van opa huppelt Maartje over het perron. De tas op haar rug huppelt 
vrolijk mee. En dan zijn ze eindelijk bij het strand. Voor hen ligt het grote 
witte strand en daarachter is alleen maar water. In de verte zijn een paar 
bootjes te zien. “Mag ik mijn schoenen uitdoen?”, vraagt Maartje aan opa.
“Natuurlijk”, zegt opa en helpt haar met het losmaken van de riempjes 
van haar sandalen. Maartje rent het strand op. Oeh, wat kriebelt het 
zand tussen haar blote tenen. Ook opa heeft zijn schoenen uitgedaan en 
de pijpen van zijn broek opgerold. Voorzichtig steekt hij zijn grote teen 
in het water. “Dat is koud!”, roept hij uit en hinkt op een been over het 
strand. Maartje giechelt. Gekke opa, hij maakt natuurlijk weer een grapje. 
Met beide voeten tegelijk springt ze in de zee. Maar opa maakte helemaal 
geen grapje. Het water is echt koud. Snel gaat ze weer op het warme zand 
staan. Dan ziet ze een grappig diertje bij het water lopen. Het is rond en 
plat en met zijn twee voorste pootjes maakt hij knipbewegingen in de 
richting van Maartjes tenen. Vlug doet ze een stapje achteruit. “Wat is 
dat?”, vraagt ze. “Dat is een krab”, legt opa uit, “die wonen in de zee.” 
Een golf spoelt over de krab heen en hij belandt op zijn rug. Spartelend 
met zijn pootjes weet hij zich dan weer om te draaien en scharrelt weer 
verder langs het water. 
“We kunnen niet gaan zwemmen vandaag”, zegt opa, “maar we kunnen 
wel iets anders doen: een zandkasteel maken.” 
“Ja, dat is leuk!” Enthousiast klapt Maartje in haar handen. Opa haalt een 
emmer en twee schepjes tevoorschijn uit de rugzak. Maartje schept het 
zand in de emmer en opa bouwt de toren. Hij wordt bijna net zo hoog als 
Maartje. Er omheen staan allemaal kleine torentjes. Met een stokje tekent 
opa raampjes op de toren. Want de ridders en jonkvrouwen die in het 
zandkasteel wonen moeten natuurlijk wel naar buiten kunnen kijken. 
“Ga jij nog wat schelpjes zoeken om het kasteel mee te versieren?”, 
vraagt opa dan. Maartje knikt. Maar dan… woesj! Een grote golf 
spoelt het kasteel weg. Beteuterd kijkt Maartje naar de hoop 
modder. “Geen probleem, we maken gewoon een nieuwe”, zegt opa. 
“Maar misschien moeten we hem ergens anders op bouwen.” Hij kijkt om 
zich heen. “Ik weet het”, roept Maartje uit. “We bouwen het kasteel op 
jouw buik. En als er dan een golf komt, dan kun je gewoon wegschuiven.” 
Goed idee, vindt opa. Hij gaat op zijn rug liggen en al snel heeft 
Maartje de eerste toren op zijn buik gemaakt. Ze wil net aan de tweede 
toren beginnen als er een grote golf aankomt. Net op tijd kan Maartje 
wegspringen, maar die arme opa krijgt het water allemaal over zich heen. 
Spartelend met zijn armen en benen komt hij weer tevoorschijn. 
“Oh opa”, lacht Maartje, “nu lijk je net op een krab!” 

Voorleesverhaal
Het zandkasteel 
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Moppentrommel
Jantje zit in de klas en zegt ”broem, broem, broem, broem.”
Dus de juf zegt: ”Jantje, wil je even ophouden?” 
Maar Jantje blijft doorgaan: ”broem broem broem broem.”
Dan zegt de juf: ”Jantje, ga nu maar naar de gang.”
”Nee” zegt Jantje ”dat kan niet, mijn benzine is op!”

Er zitten twee vliegen op een kaal hoofd. 
Zegt de ene vlieg tegen de andere: 
”Weet je nog, hier speelden we 
vroeger verstoppertje.”

Juf: ”Jantje, je moet je gezicht beter wassen. 
Ik kan zo zien wat je vanochtend gegeten 
hebt.” Jantje: ”Wat dan, juf?” Juf: ”Brood met 
chocoladepasta.” 
Jantje: ”Fout juf, dat was gisteren.”

Hoe ver kun je een tunnel inlopen?
Tot de helft, want daarna loop je er weer uit.

Twee borrelnootjes lopen over straat. 
Zegt een tegen de ander: ”Hoe gaat het met je?” 
Zegt de ander: ”Niet goed, ik heb morgen 
een feestje.” Br
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Bron: SamenSpelenboekje Jong Nederland Limburg

ZomerSpellen
BattlePong
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: tafel, waterpistolen, 
pingpongballen, plastic bekertjes.
Voor: 6 jaar en ouder.
Tijdsduur: 30 minuten.
Opstelling: in een rij achter elkaar.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: mikken.

Plaats een tafel in de lengte van het speelterrein. Op het eind van de tafel plaats je een 
paar omgekeerde bekertjes. Op elk bekertje leg je een pingpongballetje. De spelers 
gaan in een rij achter de tafel staan en proberen om beurten met een waterpistool de 
pingpongballetjes van de bekertjes te schieten. Wie kan er goed mikken?

Luciferschieten
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: lucifers, rietjes, bakjes met water.
Voor: 7 tot en met 10 jaar.
Tijdsduur: 10 minuten.
Opstelling: niet van toepassing.
Aantal: wordt individueel gespeeld.
Aard van het spel: behendigheid.

Een onschuldig, maar leuk schietspelletje. Elke speler krijgt een rietje en tien 
lucifers. Het rietje wordt gebruikt om de lucifers af te schieten naar een bakje 
met water. Hoe kleiner het bakje, hoe moeilijker het is om de lucifers in het 
water te schieten.

Spongedarts
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: emmer met water, sponzen, stoepkrijt.
Voor: 6 jaar en ouder.
Tijdsduur: 30 minuten.
Opstelling: in een rij achter elkaar.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: mikken en tellen.

Teken op de grond met stoepkrijt (of met een stok in het zand) een groot 
dartbord met punten. Teken ook een startlijn. De spelers gaan in een rij 
achter de startlijn staan. Ze proberen individueel met natte sponzen in het 
dartbord te gooien en op die manier een zo hoog mogelijk aantal punten te 
scoren.

WaterLimbo
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: waterslang, eventueel nog andere 
watersproeiers, muziek.
Voor: 6 jaar en ouder.
Tijdsduur: 30 minuten.
Opstelling: niet van toepassing.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: vrij bewegen op muziek.

De spelers hebben badkleding aan en proberen onder de straal water uit een 
tuinslang door te limbodansen. Bij deze Zuid-Amerikaanse dans, waarbij men 
met een achterwaarts gebogen lichaam onder een lat door danst, is het gebrui-
kelijk dat die lat steeds wat lager wordt gelegd. Naast de waterstraal kunnen 
er ook andere watersproeiers worden aangezet, zodat er een echt waterfeest 
ontstaat. Limbo-muziek hoort er natuurlijk ook bij.

Waterballon handbal
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: ballonnen, water.
Voor: 6 tot en met 10 jaar.
Tijdsduur: 10 minuten.
Opstelling: in twee rijen tegenover elkaar.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: actief

Twee teams gaan in twee rijen tegenover elkaar staan, ongeveer twee meter van 
elkaar af. De deelnemers van elke ploeg hebben een eigen kleur ballon en vullen 
die met water. De spelers moeten proberen om hun ballon achter de spelers van 
de tegenpartij op de grond terecht te laten komen. 

Fluister-estafette
Waar: Speel het spel in een kring.
Nodig: niet van toepassing.
Voor: 5 tot en met 8 jaar.
Tijdsduur: 15 minuten.
Opstelling: in een kring.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: tasten en raden.

De spelers zitten in een kring. De spelleider geeft één speler opdracht om 
een bepaalde zin in het oor van de speler naast hem of haar te fl uisteren. 
Deze moet de zin weer in het oor van de volgende speler fl uisteren en zo de 
hele kring rond. Is de fl uisterzin bij de laatste speler in de kring aangekomen, 
dan moet deze gaan staan en de zin hardop uitspreken. Wat is er nog van de 
oorspronkelijke zin overgebleven? Gekke zinnen doen het altijd goed bij de 
fl uister-estafette.

Horeca, natuur- en informatiecentrum

 077-3903175

 www.aandedrift.nl   

 /AandeDrift

Aan de Drift
Lorbaan 9A

5966 PG America

Ontdek de Heere Peel  

    en Schadijkse Bossen!

Midden in de natuur

Schadijkse Bossen

Wandelen

Pannenkoeken

Horeca, natuur- en informatiecentrum

Ontdek de Heere Peel 

Fietsen

Bosbrasserie

Heere Peel

• De korting is geldig voor iedereen binnen een reservering
• Niet geldig in combinatie met andere acties
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Bersselaar Beenmode is de specialist op het gebied van 
beenmode. Wij staan iedere week voor jullie klaar om 
het beste advies te geven en de juiste sok te vinden. 
Wij vinden het belangrijk dat de klanten gelukkig 
zijn met fijne sokken, en met een goed gevoel weer 
terug komen. Met ons ruime assortiment bestaande 
uit naadloze sokken, fashionsocks, wandel- en werk-
sokken, invisible sneakersokken (die absoluut niet 
afzakken), kniekousen, kindersokken, sportsokken, 
leggings en panty’s, zit er altijd wel iets tussen! 
Wij hopen jullie te zien op de markten in Venray 
(maandag) en in Panningen (woensdag). 
Bestellen kan online op onze website www.absocks.nl

Jos en Rianne staan van huis uit al 59 jaar op de markt. 
Ritsen, linten, garen, applicaties, knopen, spelden, 
naalden, reparatiedoek en nog veel meer. 
Alle benodigdheden die bij het naaien van pas komen, 
zijn te vinden bij Prinsen Fournituren. 

Daarnaast hebben Jos en Rianne een breed assortiment 
lederen riemen die ze graag voor de klanten op maat 
maken. Verder repareren ze ter plekke de ritssluiting van 
een jas, tas, broek of laars. ”Kom gerust bij ons langs, 
we helpen u graag”, aldus Jos en Rianne. 

Paul en Patricia staan al dertig jaar op de 
weekmarkt in Venray en hebben een zeer breed 
assortiment. Ze zijn gespecialiseerd in horloges en 
bijbehorende accessoires zoals horlogebatterijen en 
horlogebanden. 

Daarnaast verkoopt het koppel mode-accessoires 
zoals onder meer zonnebrillen. Ook voor de 
winterperiode kan met bij Paul en Patricia terecht. 
Zo verkopen ze onder meer handschoenen, mutsen 
en sjaals en riemen. 

Christ en Miranda van der Steen staan al sinds 1988 op 
de markt in Venray en verkopen een groot assortiment 
badmode. De collectie badmode bestaat uit tankini’s, 
bikini’s, zwembroeken, zwemshorts en chloorbesten-
dige badpakken voor zowel recreatieve doeleinden 
als op wedstrijdniveau. Wij verkopen babymaten tot 
grote maten voor dames en heren.
Naast badmode verkopen wij ook heren kleding en 
sinds kort diverse soorten caps en petten.  
De herenmode bestaat uit blouses en shirts, deze  
zijn verkrijgbaar tot en met maat 6xl.

Sportievz heeft het hele jaar door leuke aanbiedingen!

Berselaar Beenmode 
Beenmode

Prinsen Fournituren
Fournituren

Toos en Rob Wagenaar & Nick Beckers 
Holland Kaascentrum

Haco Byoux 
Byouterie-artikelen

Sportievz
Badmode

Sinds dit voorjaar staat Robert van Oosterhout samen 
met zijn vaste hulp Anita op de weekmarkt in Venray. 
Elke week zorgen zij met veel plezier dat er een ruim en 
mooi assortiment aan ondergoed en nachtkleding wordt 
gepresenteerd met hun grote marktkraam van 20 meter. 
Kwaliteit staat voorop, maar ook een scherpe prijs staat 
hoog in het vaandel, net als hun service en de aandacht 
voor de klant. Van Oosterhout Bodywear werkt uitsluitend 
met fijne merken waarvan Beeren en Avet zeer uitgebreid 
zijn vertegenwoordigd. Van een klassieke herenslip 
tot een invisible dameshipster, en alles daartussenin. 
Ook hun collectie nachtkleding is zeer uitgebreid en zeker 
de moeite waard voor een bezoek aan hun stand.

Van Oosterhout Bodywear
Ondergoed & Nachtkleding

Al sinds 1978 staan Toos en Rob iedere week op 
de markt. Sinds kort ziet u hierin ook het gezicht 
van Nick Beckers, de jonge mede-eigenaar van het 
bedrijf. Wij verkopen een uitgebreid assortiment 
Nederlandse en buitenlandse kazen, vers van het mes 
afgesneden. We zijn lid van de vereniging Holland 
Kaascentrum. Door deze bundeling van kracht, kunnen 
wij onder eigen receptuur de lekkerste kaas laten 
produceren. U bent van harte welkom op de maandag 
van 11.00 tot 16.00 uur in Venray, dinsdag in Horst 
en elke vrijdag op het Henseniusplein in Venray en 
Tienrayseweg 27 in Meerlo van 09.30 tot 17.00 uur. 
Komt u proeven?

Ricardo van Kruisbergen is niet meer weg te denken 
van de markt in Venray. De notenspecialist is 
iedere week aanwezig en biedt de lekkerste vers 
gebrande noten en pinda’s, een ruim assortiment 
Japanse rijstcrackers, gedroogde zuidvruchten, 
gezondheidsproducten en aanverwanten.
Noten zijn erg gezond, zijn geen dikmakers en 
smaken ook nog eens verrukkelijk.  

De kraam van de notenspecialist is daarom 
zeker een bezoekje waard.

Ricardo van Kruisbergen
De Notenspecialist

Elke
maandagvan 11.00-16.00 uur

’Op de markt staan
is een beroep op zich’

Al 42 jaar staat Frank van de Pavert (61)  
uit Den Bosch op de markt in Venray.  

Samen met zijn vrouw Han heeft hij een kraam 
met tassen, riemen en andere lederwaren.  

Ook is hij lid van de marktadviescommissie 
die adviezen uitbrengt voor de gemeente  
Venray over veranderingen of problemen 

rondom de markt.

Frank van de Pavert is opgegroeid met de markt. 
Op het hoogtepunt werkten acht familieleden van 
Frank voor dezelfde marktkraam en daarvan is hij 
de enige die nog steeds op de markt werkt. ”Toen ik 
als negentien jarige jongen begon, moest ik eerst 
via de kantonrechter juridisch toestemming vragen 
om te werken voor het bedrijf. In die tijd was je pas 
met 21 jaar officieel volwassen.” Doordat Frank al 

jaren ervaring heeft op de markt, is hij bekend met 
de ontwikkelingen. Volgens hem was Venray vroeger 
aantrekkelijk omdat de markt een regionale functie 
had. Toch merkt hij dat de markt in zijn algemeenheid 
minder populair is dan vroeger. ”De jeugd is niet meer 
’markt-minded’. Dit komt deels door de internetver-
koop. Daarnaast houden supermarkten de vinger in de 
pap, waardoor foodkramen dit op de markt merken. 

Voor elke kraam zijn de gevolgen weer anders. 
Inmiddels hebben wij genoeg connecties opgebouwd, 
waardoor we weinig merken van de ontwikkelingen. 
Duurzame producten vallen nog altijd in de smaak.” 
Toch profiteert de markt zeker in de zomer van het 
toerisme in Venray. Het is een gigantische trekker, 
ook vanwege speciale acties, zegt Frank.

Marktadviescommissie
Als woordvoerder van de marktadviescommissie 
brengt Frank samen met twee andere marktlieden 
adviezen uit over nieuwe koopliederen, de concurren-
tie op de markt en de presentatie van kramen. In de 
commissie, waarvan de leden om de vier jaar gekozen 
worden, is de food-, non-food- en agf-branche verte-
genwoordigd. ”Dit advies is echt nodig, want ambte-
naren hebben bijna geen kennis van de markt. Het is 
belangrijk dat wij van te voren toetsen welke nieuwe 

marktliederen zich aanmelden voor een kraam.  
Bijna alle collega’s kennen elkaar en daardoor heb-
ben wij al snel door wat voor vlees we in de kuip 
hebben.”

Volgens Frank, die voorheen op vijf verschillende 
markten stond, zijn de inwoners van Venray altijd in 
voor een praatje. ”Op de markt staan is een beroep 
op zich. In Venray hebben we de mogelijkheid om 
echt een gesprek te voeren met de klanten en ze te 
leren kennen. Hierdoor krijgen we echt een band 
met ze en vertrouwen ze ons ook. Dat maakt ons 
werk erg gezellig. Ik doe het werk nog steeds erg 
graag.”
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Søren Sveistrup
Oktober

Op de dag dat de Deense minister 
van Sociale Zaken Rosa Hartung 
terugkeert op het ministerie na 
een verlof van een jaar omdat 
haar dochter Kristina verdween, 
de moord werd opgeëist maar 
het lichaam nooit gevonden, 
wordt in een buitenwijk van 
Kopenhagen een jonge vrouw 
in haar eigen huis wreed 
vermoord. Zo is onder andere 
haar rechterhand afgesneden. 
De ambitieuze rechercheur Naia 
Thulin wordt ingeschakeld, 
samen met collega Hess van 
Interpol in Den Haag, waar hij 
niet meer welkom is. Als ze 
de plaats delict onderzoeken 
vinden ze bij het lijk van Laura 
Kjaer een kastanjepoppetje 
waarop vingerafdrukken worden 
gevonden van Kristina Hartung. 
Later volgen meer moorden 
waarbij kastanjepoppetjes zijn 
achtergelaten. De goed vertaalde 
thriller is zo spannend dat je de 
500+ pagina’s direct wilt uitlezen, 
door een meesterlijk opgebouwde 
plot, hoog tempo, herkenbare 
hoofdpersonen, steeds 
nieuwe ontwikkelingen en een 
schokkende, goed uitgewerkte 
ontknoping.

kunst & cultuur

Cilla & Rolf Börjlind
Springvloed

Het verhaal speelt zich af in 
Zweden in verschillende lagen 
van de maatschappij. Olivia 
is een jonge studente van de 
politieacademie die onderzoek 
doet naar een ’cold case’ uit 1987. 
Destijds is er een moord gepleegd 
op het strand van Nordkoster, een 
eiland voor de kust van Zweden. 
Allerlei personen zijn Olivia bij 
dat onderzoek behulpzaam; de 
dakloze Jelle, een croupier uit het 
casino en een politierechercheur. 
Tegelijkertijd worden in het 
heden daklozen vermoord. 
Hierbij worden de martelingen 
gefi lmd en op het internet gezet. 
De spanning blijft hoog, er zijn 
onverwachte wendingen met 
veel subplots. De verschillende 
verhaallijnen vormen uiteindelijk 
één geheel. Maatschappelijk 
georiënteerd, uitstekend 
thrillerdebuut, de eerste van een 
reeks waarvan dit jaar deel 5 
verschenen is van de thrillerserie 
over Olivia en Tom, waarin de 
relationele verhoudingen met elk 
deel meer uitgediept worden.

A.J. Finn
De vrouw in het raam

Anna Fox, bijna veertig, woont 
alleen in New York City. Na een 
traumatische gebeurtenis heeft 
ze straatvrees, slikt pillen, drinkt 
veel, kijkt zwart-witklassiekers 
(Hitchcock) en bespioneert 
met een kijker/camera haar 
buren. Eens per week komen de 
psychiater en de fysiotherapeut. 
Ze werkt nog online als 
kinderpsychologe en ook op een 
forum voor agorafobiepatiënten. 
Ze krijgt contact met de nieuwe 
buurvrouw Jane die haar helpt 
na een val buiten. Ze drinken 
iets en schaken. Dan ziet ze 
een geweldsscène waarbij Jane 
zwaargewond raakt. Maar de 
politie gelooft haar niet. Ze raakt 
bevriend met de tienerzoon 
die ook alles ontkent, maar wel 
vertelt over zijn gewelddadige 
vader. De auteur, redacteur bij 
een uitgeverij, schrijft onder 
pseudoniem een geweldig 
debuut. Het perspectief ligt bij 
de onbetrouwbare vertelster die 
telefonisch contact heeft met 
haar ex-man en dochtertje en 
’leeft’ in de fi lms. Wat is realiteit 
en wat zijn hallucinaties door 
pillen en drank? Met veel twists 
zit de plot perfect in elkaar met 
een spannende, onverwachte 
ontknoping.

Isa Maron
Galgenveld

Een eindexamenkandidate 
bemoeit zich met de oplossing 
van een gruwelijke moord in 
Amsterdam-Noord. Kyra Slagter 
is pas 19 maar heeft een goed 
inzicht in de motieven van een 
moordenaar. Daarbij loopt ze de 
politie voor de voeten en loopt 
haar leven gevaar. Ze wordt 
gemotiveerd door de verdwijning 
van haar zusje en wil bij de 
politie om Saar op te sporen. 
Het verhaal wordt afwisselend 
verteld vanuit het oogpunt van 
Kyra, de politie, de moordenaar 
en een getraumatiseerd meisje 
dat in Engeland wordt gevonden. 
Het verdriet van de ouders 
om hun verdwenen dochter 
waardoor ze minder aandacht 
hebben voor hun andere 
kinderen is scherp getroff en. 
Evenals het aanvoelen van de 
onzekere gevoelens van jonge 
vrouwen. De moordenaar is een 
psychopaat met een voorliefde 
voor gruwelijke martelingen die 
realistisch beschreven worden. 
De politie hobbelt een beetje 
achter de feiten aan, terwijl Kyra 
heel open de zaak bekijkt en 
daardoor een andere richting 
inslaat. Deze thriller is al 
ouder, maar tevens het eerste, 
veelbelovende deel van een 
vierluik; De Noordzeemoorden.

BiblioNu tipt 

Nu de zomer is aangebroken is het weer tijd om lekker met een 
boek in het zonnetje te gaan zitten. Zonnebril op, koud glaasje 
limonade of biertje erbij en lezen maar! BiblioNu Horst tipt tien 
echte zomerboeken die niet mogen ontbreken in je vakantie-
koff er, naast je tuinstoel of op je e-reader.

Karen Dionne
Dochter van het moeras

Helena groeit op met haar 
ouders in een afgelegen 
moerasgebied in Michigan. Haar 
vader leert haar alles over de 
natuur, jagen, spoorzoeken en 
overleven in de wildernis. Helena 
adoreert haar vader en zou alles 
voor hem doen. Maar als ze 
ouder wordt en in de puberteit 
terecht komt, zet ze toch wat 
vraagtekens bij zijn gedrag en 
handelen. Zeker als hij Helena’s 
moeder zwaar mishandelt. 
Wat Helena niet weet, is 
dat vader haar moeder op 
twaalfjarige leeftijd ontvoerde 
en sindsdien gevangen houdt in 
het uitgestrekte moeras. En dat 
haar moeder al jarenlang zoekt 
naar een kans om te ontsnappen. 
Knap en meelevend geschreven, 
langzaam verdwijnt je sympathie 
voor de vaderfi guur en verandert 
die in kokende woede. Een mooie 
combinatie van hoofdstukken uit 
het verleden en heden. Het cliché 
is hier werkelijkheid: spannend 
vanaf de eerste bladzijdes. 
Een boek om in één ruk uit te 
lezen. De auteur heeft haar 
sporen ruimschoots verdiend 
met eerdere thrillers en deze titel 
is een pareltje aan haar ketting 
erbij. 

zomerboeken
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Liane Moriarty 
Het geheim van mijn man

Roman over liefde, vriendschap, 
verlies en moord, rond drie 
protagonisten. Cecilia, succesvol 
zakenvrouw en moeder van 
drie dochters, vindt een brief 
van haar man met een vreselijk 
geheim. Tess, medewerkster 
in het bedrijf van haar man, 
ontdekt zijn ontrouw met haar 
nichtje en vertrekt naar haar 
moeder in Sidney. Rachel, 
secretaresse op een school, 
treurt nog om het verlies 
van haar vermoorde dochter. 
Deze protagonisten worden 
gedurende een week gevolgd. 
Hun levens raken op een 
spannende manier verweven. 
Naast de vele ontwikkelingen in 
hun levens, vanuit verschillende 
perspectieven bezien, staan hun 
emoties en gedachten centraal. 
Daarbij gaat het over zelfkennis, 
over miscommunicatie en over 
de vraag hoe goed je de ander 
kent. Het perspectief wisselt 
steeds sneller, een vierde 
gezichtspunt wordt in fl ashbacks 
toegevoegd en in de epiloog 
brengt de schrijfster (1966) de 
lezer weer aan het twijfelen.

Holly Ringland
Het verhaal van Alice Hart

Het verhaal van Alice Hart van 
Holly Ringland is een prachtige, 
hartverscheurende roman over 
familie en de zoektocht naar 
waar je thuishoort. 
Alice Hart is opgegroeid tussen 
de bloemen op de kwekerij 
van haar grootmoeder. Bij een 
vreselijke brand verloor ze haar 
beide ouders. Met het vuur 
verdween ook het geweld uit 
haar leven. 
Terwijl Alice opgroeit, ontdekt 
ze dat haar grootmoeder de 
ware geschiedenis van haar 
familie al die jaren geheim heeft 
gehouden. Kapot van dit verraad 
vlucht Alice ver weg van de 
boerderij. 
In een schitterend natuurpark 
in Australië bouwt ze een nieuw 
leven op. Ze wordt verliefd en 
denkt eindelijk haar rust te 
hebben gevonden. Tot zich 
twee vrouwen melden met 
een ongelofelijk bericht en het 
verleden haar met grote stappen 
inhaalt.

John Boyne
Een ladder naar de hemel

Overal zijn verhalen te vinden, 
als je maar goed genoeg zoekt. 
Het hoeven niet eens je eigen 
verhalen te zijn. Tenminste, 
dat is wat de beginnende 
schrijver Maurice Swift al 
vroeg in zijn carrière besluit. 
Want ambitie heeft hij meer 
dan genoeg, schrijftalent ook 
wel, maar door een jammerlijk 
gebrek aan inspiratie kent zijn 
schrijversdroom vooralsnog geen 
vliegende start. Een toevallige 
ontmoeting met bestsellerauteur 
Erich Ackermann in een Berlijns 
hotel biedt hem de gelegenheid 
zichzelf in de wereld van de 
literatuur te lanceren. Erich is 
namelijk eenzaam, heeft een 
verhaal te vertellen en vindt in 
Maurice een gretig luisterend 
oor. De charme en attenties van 
Maurice maken hem blind voor 
de waarheid: hij had zijn verhaal 
beter voor zichzelf kunnen 
houden.
Een ladder naar de hemel is een 
psychologisch kat-en-muisspel 
dat laat zien dat de wereld aan je 
voeten ligt als je bereid bent tot 
het uiterste te gaan.

BiblioNu tipt 

Aeham Ahmad
De pianist van Yarmouk

Pianist en zanger Aeham Ahmad, 
geboren in 1988, groeit op in 
Yarmouk in Damascus, een 
Palestijns vluchtelingenkamp dat 
later in een drukke winkelstraat 
veranderde. Zijn blinde vader 
begint daar een muziekwinkel. 
Als Yarmouk door de oorlog 
verandert in een spookstad, 
speelt en zingt Aeham uit 
wanhoop op straat, om mensen 
hoop te geven. Zijn foto, 
Aeham in een groen shirt, 
achter de piano tussen kapot 
geschoten huizen, is de hele 
wereld overgegaan. Nadat 
IS-strijders zijn piano in brand 
gestoken hebben, vlucht Aeham 
naar Duitsland. Zijn vrouw en 
zoontjes blijven in Damascus. 
Als lezer leef je intens met 
Aeham mee, als hij zijn leven 
in Yarmouk beschrijft, eerst als 
kind en schooljongen, later als 
muziekleraar. Het is heftig en 
ontroerend tegelijk. Hoe kan 
iemand in zo’n verwoeste stad 
leven.

Rosie Walsh 
Zeven perfecte dagen 

 De onlangs gescheiden 
Sarah ontmoet tijdens een 
familiebezoek in Engeland de 
liefde van haar leven. Deze 
liefde voor Eddie David lijkt 
wederzijds. Samen brengen ze 
zeven geweldige dagen door, 
voordat Eddie op vakantie gaat 
en Sarah kort erna weer naar 
Amerika zal vertrekken. Hij 
belooft haar te bellen zodra hij 
geland is en ze maken plannen 
voor een gezamenlijke toekomst. 
Eddie laat na zijn vertrek echter 
niets meer van zich horen. Sarah 
probeert de reden van deze 
plotselinge breuk te achterhalen. 
Wanneer de ware toedracht van 
Eddie’s stilzwijgen boven tafel 
komt, krijgt Sarah de schrik 
van haar leven. Dit boek is 
een waar juweeltje. Vanaf het 
begin wordt je meegesleept 
in de romance tussen Sarah 
en Eddie en vervolgens in het 
grote verdriet van Sarah. Het 
boek is opgedeeld in drie delen. 
Dit maakt het overzichtelijk en 
makkelijk leesbaar. Het verhaal 
houdt je in de ban en met name 
tegen het einde is het onmogelijk 
om dit boek weg te leggen. 
De laatste hoofdstukken zijn 
ware nagelbijters en een echte 
tranentrekker. Dit debuut is 
een knap staaltje schrijfwerk! 
Zeer goed bedacht plot.

zomerboeken
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Vrijdag 23 augustus
Multi Culturele Markt - Venray
Lovely Trading organiseert deze markt 
waarbij optredens zijn van onder 
andere bands, zangers en Balinese-
Molukse-Hawaiiaanse dansen. Er zijn 
veel Oriëntaalse kraampjes te zien 
met oosterse producten zoals kleding, 
sieraden en CD’s. 

Zaterdag 24 augustus
Kermis Castenray
Van zaterdag 24 tot en met dinsdag 
27 augustus wordt de kermis in 
Castenray georganiseerd. 

Schijt aan de Grens - Venray, 
Geijsteren
Dit is een cultureel festival met muziek, 
theater, culinair, beeldende kunst dans 
en meer. Op drie grensoverschrijdende 
locaties worden verschillende 
activiteiten aangeboden. Het 
evenement vindt plaats verdeeld over 
de grensdorpen Venray, Overloon en 
Geijsteren. Het evenement duurt twee 
dagen en is ook zondag 25 augustus te 
bezoeken. 

Zondag 25 augustus
Muzisch treffen: muziek, proza en 
poëzie - Heide
Natuurbegraafplaats Weverslo 

presenteert deze keer twee Venrayse 
artiesten met een heel eigen 
achtergrond en carrière, en beiden 
van topniveau. Annemieke-Mieke 
Ruyten brengt een liedjesprogramma 
over stad, land, liefde en taal en 
vertelt een persoonlijk verhaal. 
Peter Winnen is behalve voormalig 
wielrenner tegenwoordig schrijver en 
verteller. 

Vrijdag 30 augustus
Jubileumfeest Sportvereniging 
Merselo
Voet- en korfbalvereniging Merselo 
bestaat dit jaar zestig jaar. Ter ere van 
haar jubileum houden zij op vrijdag 
30 augustus en zaterdag 1 september 
feest.

Holthus Smakt Gut Live - Smakt-
Holthees
Zaterdag 310 augustus vindt er een 
muzikale avond met live band plaats 
in Smakt-Holthees ter vervanging van 
de kermis. Op zondag 1 september 
begint om 12.00 uur een ontbijt met 
een uitloop naar een feestmiddag voor 
jong en oud.

Zaterdag 31 augustus
Kermis Veulen
In Veulen is van zaterdag 31 augustus 
tot en met woensdag 4 september 
kermis in het centrum van het dorp.

Oplage: 25.000
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info@kempen-media.nl
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inhoud en vormgeving van deze krant kunnen geen rechten worden ontleend. Kempen Media  
is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Kempen Media behoudt zich ten aanzien van 
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Colofon
Zomer in Venray is een gratis uitgave van Kempen Media en is op donderdag 
27 juni 2019 gratis verspreid via nieuwsblad HALLO Venray.  
Daarnaast ligt de zomerkrant gedurende de zomerperiode tot en met 31 augustus 
bij diverse  recreatie- en horecagelegenheden in Venray. 

Uitagenda Venray
Donderdag 27 juni
Jera on Air - Ysselsteyn
Op donderdag 27 juni, vrijdag 28 en 
zaterdag 29 juni vindt punk- en 
hardrockfestival Jera On Air plaats op 
het festivalterrein aan de Agrobaan 
in Ysselsteyn. Op het programma 
staat onder andere de Heideroosjes, 
Parkway Drive en Enter Shikari. Er is 
ook een camping aanwezig voor de 
festivalgasten die willen blijven slapen. 

Zaterdag 29 juni
Kermis Merselo
Van zaterdag 29 juni tot en met dinsdag 
2 juli vindt in Merselo de jaarlijkse 
kermis plaats. Er staan verschillende 
attracties in het dorp. Daarnaast 
worden verschillende activiteiten 
georganiseerd rondom de kermis.

Merseloop  - Merselo
Tijdens de kermis in Merselo 
vindt op zaterdag de Merseloop 
plaats. Tijdens de loopwedstrijd 
kunnen kinderen en volwassenen 
meerennen in verschillende afstanden. 
De allerjongsten starten om 

Rollebol - Castenray
Rollebol is een jaarlijkse spellendag 
in Castenray, waaraan zo’n 300 
kinderen tot 12 jaar en 100 vrijwilligers 
deelnemen. Het programma 
bestaat uit drie activiteiten in drie 
leeftijdscategorieën. Zo kan Rollebol 
bijvoorbeeld bestaan uit een zeskamp 
met achttien spellen, een fototocht en 
‘Triviant Live’. De spellendag wordt 
gehouden op de Matthiastraat in 
Castenray.

Het Moment Beachvoetvolley 
toernooi
FC Coronaas organiseert op zaterdag 
29 en zondag 30 juni de derde editie 
van het beachvoetvolley toernooi op 
Hoenderstraat 4 in Venray. Zaterdag 
begint het toernooi om 13.30 uur en 
zondag 30 juni 2019 om 11.30 uur.

Zondag 30 juni
Cultureel-Historische Dag - Venray
Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint 
Jan Venray organiseert een Taptoe 
om inwoners van Venray kennis 
laten te maken met de facetten van 
de schutterijen en schuttersgilden. 
Van 12.00 uur tot 17.00 uur vinden 
er in het centrum van Venray tal van 
demonstraties plaats, waarbij kunst, 

het cultureel erfgoed, muziek, dans, 
zang, show en emotie samen zullen 
komen. Dit wordt gecombineerd met 
een koopzondag, waarbij de Venrayse 
centrumondernemers ook de deuren 
zullen openen.

Zomerse zondag - Castenray
Een aantal plaatselijke verenigingen van 
Castenray organiseren jaarlijks op de 
laatste zondag van juni een dorpsfeest 
waar er voor iedereen wat te doen 
is. Dit jaar zal Xplain zorgen voor de 
muzikale afsluiter tijdens Zomerse 
Zondag 2019.

Saull at the Park
Gastrobar TOF organiseert op zondag 
30 juni het evenement Saull at the Park 
op het Mgr Goumansplein. Muzikaal 
evenement waarbij aanstormend 
zangtalent van zangschool Saul een 
podium krijgen afgewisseld met dj.

Vrijdag 5 juli
Dutch Open Sheep Dog Trial - 
Geijsteren
In Geijsteren wordt van vrijdag 5 juli 
tot en met zondag 7 juli de Dutch 
Open International Sheepdog Trial 
gehouden. Deze Europese wedstrijd 
schapendrijven is op hoog niveau en de 
border collie staat centraal..

Kermis - Ysselsteyn
Ook in Ysselsteyn is er deze zomer 
kermis. Deze vindt plaats van vrijdag 
5 juli tot dinsdag 9 juli. Er zijn 
verschillende attracties en in de 
feesttent vinden optredens plaats.

Zaterdag 6 juli
Speelstad Venray - Venray
Speelstad Venray word dit jaar 
gehouden op zaterdag 6 juli met van 
10.00 tot 18.00 uur diverse spellen 
voor de jeugd van Venray.

Maandag 8 juli
Kindervakantiewerk Venray - 
Venray
Maandag 8 juli tot en met vrijdag 12 juli 
vindt weer het kindervakantiewerk 
plaats in Venray. Tijdens deze week 
kunnen kinderen van groep 3 tot en 
met 7, die in de zomervakantie niet op 
vakantie gaan, deelnemen aan allerlei 
activiteiten. 

Vrijdag 12 juli
Open Golf en Bridge toernooi - 
Geijsteren
Het 37e Open Golf en Bridge toernooi 
in Geijsteren vindt op vrijdag 12 juli 
plaats. 

Zondag 14 juli 
Kunstmarkt Venray - Venray 
Op het Schouwburgplein Venray 
wordt op zondag 14 juli om 11.00 tot 
17.00 uur kunstmarkt Kunstfladder 
georganiseerd. ER zijn verschillende 
kunstvormen te bekijken en er 
staat ook muziek en dans op het 
programma.

Dinsdag 23 juli
Fietsvierdaagse - Venray
De 35ste Fietsvierdaagse Venray is 
van dinsdag 23 juli tot en met vrijdag 
26 juli. Vier dagen lang kunnen 
deelnemers routers in en rondom 
Venray fietsen. De startlocatie is Hotel, 
Conferentie- en Partycentrum De Witte 
Hoeve in Venray.

Vrijdag 26 juli
Di!mensions Outdoor - 
Blitterswijck
OJC DIM organiseert deze dag de 
perparty van de kermis in Blitterswijck. 
Het evenement vindt plaats aan de 
Kasteellaan in Blitterswijck 
Zaterdag 27 en zondag 28 juli 

Beeldhouwdagen Engelse Tuin
In het weekend van 27 en 28 juli zijn de 
beeldhouwdagen van de Engelse Tuin. 
Beide dagen kunnen beeldhouwers 
hun creativiteit kwijt. Kinderen kunnen 
gratis deelnemen aan een korte 
workshop beeldhouwen.

Tour de L1mbourg - Venray
Opnames voor het live programma van 
L1 onder de noemer Tour de Limbourg 
in het Stadspark van Venray.

Zondag 28 juli 
Venray Oldtimer City - Venray
In het weekend van zondag 28 juli 
tovert Venray om tot Oldtimer City. 
Van 12.00 tot 17.00 uur zijn er vele 
oldtimers te bewonderen in het 
centrum van Venray.

Vrijdag 2 augustus
Kermis - Venray
De kermis van Venray wordt 
georganiseerd van vrijdag 2 tot en met 
woensdag 7 augustus. Het centrum 
staat vol met attracties en er worden 
gezellige activiteiten georganiseerd 
door de cafés. Er zijn voor kinderen 
zowel kleinere als grote attracties. 
De tentfeesten die bij de kermis 
worden georganiseerd vinden van 
zaterdag 3 tot en met dinsdag 
6 augustus plaats.

Zaterdag 10 augustus
Trekkerstrek - Ysselsteyn
Boeren, loonwerkers en pro’s gaan 
zich met elkaar meten tijdens de 
Trekkerstrek in Ysselsteyn. Dan wordt 
het bekend wie het sterkste paard van 
stal heeft of wie de combinatie tussen 

balans, grip en snelheid het beste 
beheerst. De wedstrijden beginnen 
om 09.30 uur. Het evenement vindt 
plaats op zaterdag 11 en op zondag 
12 augustus. 

Dinsdag 13 augustus
KVW Wansum-Geijsteren
Kindervakantiewerk Wanssum-
Geijsteren vindt van dinsdag 
13 augustus tot en met vrijdag 
16 augustus plaats. 

Vrijdag 16 augustus
BinckBank Tour - Venray
De internationale wielerwedstrijd 
BinckBank Tour doet Venray aan. 
Het peloton, waarin meerdere 
internationale toppers zitten, finisht op 
de stationsweg in Venray. Ook Leunen, 
Oirlo en Castenray worden gepasseerd 
in de route. De finish van de etappe is 
aan het einde van de middag. 

Zaterdag 17 augustus
Drive in Movie - Geijsteren
Stichting Cultuurpodium Geijsteren 
organiseert dan een Drive In Movie 
bij de kasteelruine in Geijsteren. 
Er kan dan vanuit een oldtimer 
of een andere bolide naar een 
bijzondere film gekeken worden.  
Er is ook een mogelijkheid om 
vanuit de stoel te kijken. Het start 
om 21.00 uur. 

Kietfeest - Veulen
Stichting Veulen Events organiseert 
zaterdag 17 augustus een keetfeest 
van 20.00 uur tot 02.00 uur op de 
Jaegerhofweg in Veulen. 

Menwedstrijd - Ysselsteyn
Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus 
vindt op het hindernisparcours 
in Ysselsteyn, gelegen aan de 
Rouwkuilenweg-Pottevenweg, een 
menwedstrijd plaats voor mennen 
met rijtuigen. Deze wedstrijd wordt 
georganiseerd door Menvereniging Peel 
en Maas.

WorldCup Stockars - Ysselsteyn
Op RaceWay Venray in Ysselsteyn 
wordt op zaterdag 17 en zondag 
18 augustus de Worldcup Stockcar F1 
en F2 verreden. Voor de Raceway is een 
van de grootste spektakels van het jaar. 
Er wordt dit weekend ook in andere 
klassen gereden. 

Terugkerende 
evenementen en musea

Weekmarkt - Venray
Elke maandag is er een weekmarkt. 
De kramen staan in het centrum van 
Venray op het Henseniusplein en het 
Schouwburgplein. Er zijn ongeveer 
veertig kramen met onder meer 
groente, fruit, kaas, vis, kleding, 
parfum, sieraden, wenskaarten, ritsen, 
tassen en ondergoed. De weekmarkt 
is in de zomer geopend van 11.00 tot 
17.00 uur. 

Stadswandeling - Venray
Het Rooys Gidsen Gilde verzorgt 
iedere zaterdag vanaf 14.00 uur een 
stadswandeling door het centrum van 
Venray. De wandelingen starten bij het 
VVV-kantoor. Daar kun je ook terecht 
voor aanmelding. 

Venrays Museum - Venray
Het Venrays Museum, gelegen aan 
het Mgr. Goumansplein in Venray, is 
iedere dag geopend van 13.30 tot 
17.00 uur. 

Museum Psychiatrie - Venray
Het Museum van de Psychiatrie in 
Venray biedt een overzicht over de 
geschiedenis van de psychiatrie in 
Venray. Het museum is alleen op 
afspraak te bezoeken. Maak een 
afspraak via 0478 58 71 92 of via 
dirkx@home.nl

Odapark - Venray
Het Odapark is een centrum voor 
nationale en internationale vernieu-
wende hedendaagse beeldende kunst. 
Het Odapark bestaat uit een vrij te 
bezoeken landschapspark met beel-
denbos en in het Odapaviljoen worden 
wisselende tentoonstellingen getoond. 
Het Odapark is gelegen aan Merselo-
seweg 117 en is van dinsdag tot en 
met zondag geopend van 11.00 tot 
17.00 uur. 

Molenbezichtiging – Merselo 
Molen Nooit Gedacht in Merselo is 
iedere tweede en vierde zaterdag van 
de maand te bezoeken tussen 13.30 
en 16.30 uur. Gidsen vertellen hoe het 
er aan toegaat in de molen. 

Museum ’t Zonnelied - Wanssum
’t Zonnelied is een privé-museum 
voor volksdevotie. Op zo’n 200 
vierkante meter is een grote collectie 
religieuze voorwerpen tentoongesteld. 
Het museum is gelegen aan 

Beemdweg 13 in Wanssum. Bel voor 
een afspraak met 0478 – 53 19 11.

Museum de Peelstreek - 
Ysselsteyn
Dit museum in Ysselsteyn heeft een 
collectie van allerlei machines, ge-
reedschappen en gebruiksvoorwerpen 
uit het leven rondom de boerderij 
van vroeger. Van april tot oktober is 
het museum te bezoeken op zater-
dagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. 
Het museum is gelegen aan Yssel-
steynseweg 113 in Ysselsteyn. 

Duitse militaire begraafplaats - 
Ysselsteyn
In Ysselsteyn ligt de enige Duitse 
soldatenbegraafplaats van Nederland. 
Er liggen 85 gesneuvelde soldaten 
uit de Eerste Wereldoorlog en bijna 
32.000 gesneuvelden uit de Tweede 
Wereldoorlog op een terrein van 
17 hectare. De begraafplaats ligt aan 
Timmermannsweg 75 in Ysselsteyn en 
is iedere dag geopend van 09.00 tot 
17.00 uur. 

Expositie 40-45 - Blitterswijck 
Dit kleine oorlogsmuseum is 
gevestigd in een oude boerderij 
aan Veerweg 14 in Blitterswijck. 
Het museum werd veertig jaar na de 
bedrijving geopend onder andere 
met medewerking van een delegatie 
Engelse oorlogsveteranen. Het 
museum geeft een overzicht van de 
belangrijkste gebeurtenissen uit de 
periode 1933-1945. Dit museum is 
enkel op afspraak te bezichtigen. 
Maak een afspraak via  
hay.linders@home.nl 

Ondanks zorgvuldig samenstellen van de agenda 

door de redactie, kan het voorkomen dat een 

evenement of aanvangstijd nog niet bekend was 

ten tijde van het drukken van deze zomerkrant.
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Mattiedagen

Speelcoach Henk organiseert voor het tweede jaar 
de ’Mattiedagen’. Vorig jaar kwamen 150 kinderen 
op het evenement af. ”Dit jaar wordt het evenement 
groter. We hebben wat variatie in het programma 
gebracht”, vertelt Henk. Op de donderdag beginnen de 
kinderen met de buitenactiviteiten. Zo heeft Henk een 
zwembad geregeld, waar de kinderen een bommetje 
kunnen maken en allerlei waterspellen in kunnen 
spelen. Ook is er een zeskamp opgezet die  bestaat uit 
oud Hollandse spellen met een moderne uitvoering, 
zoals de emmertjes water dragen, het krattenspel 
en touwtrekken. Na de zeskamp kunnen de kinderen 
tenten bouwen waarin ze in de avond blijven slapen. 
Maar voordat ze gaan slapen, volgt er een pyjamadisco 
in een grote oplegger met LED-verlichting. Ook voor 
eten wordt er gezorgd middels een pizzawagen en een 
uitgebreid ontbijt in de ochtend.
Op vrijdag 26 juli worden de ’Mattiedagen’ afgesloten 
met zang en dans met een dj. ”Het wordt schitterend, 

met vooral ook een grote rol voor de kinderen zelf. 
We vinden in Brukske dat onze kinderen allemaal 
top dansers zijn”, zegt Petra. De belangrijkste reden 
om wat te organiseren voor de thuisblijvers is het 
sociale aspect. ”Brukske is een kinderrijke buurt en de 
kinderen hebben aandacht nodig. Het contact maken 
en het respecteren van andere mensen is belangrijk. 
Daarnaast moeten kinderen, kinderen zijn en kunnen 
spelen. Als de kinderen het leuk hebben, dan zijn wij 
blij”, vertelt Petra.
Volgens speelcoach Henk vroegen de kinderen een 
tijd geleden aan hem wanneer de ’Mattiedagen’ weer 
zouden plaatsvinden. ”De kinderen in ’t Brukske 
noemen mij een ’mattie’, daarom hebben we dit 
evenement de ’Mattiedagen’ genoemd. Ik zeg daarom 
tegen ze dat alle vrienden welkom zijn. De kinderen 
hebben er nu al zin in”, vertelt Henk. ”Dat is de kracht 
van Henk, hij kan alle kinderen aan zich binden”, vult 
Petra hem aan.

Dit jaar vinden de ’Mattiedagen’ plaats in het groene 
middengebied in Brukske 1, achter de Griegstraat 
en Händelstraat. Volgens Petra is dat een bewuste 
keuze omdat vanwege de werkzaamheden van het 
winkelcentrum de activiteiten daar niet konden 
plaatsvinden. ”In het gebied waar de activiteiten dit 
jaar plaatsvinden is genoeg ruimte, is er voldoende 
groen en hebben de omwonende geen geluidsoverlast. 
Daarnaast is iedereen op de hoogte gehouden, zodat 
buurtbewoners hier van tevoren op kunnen inspelen”, 
aldus Petra.
De Mattiedagen worden georganiseerd in 
samenwerking met Spelen doe je Zo, Jumbo, 
Wonen Limburg en diverse ondernemers werkzaam 
in Brukske. De kinderen kunnen zich opgeven bij 
speelcoach Henk. ”Als dit niet gebeurd is dat niet erg. 
We sluiten geen kinderen uit”, sluit Petra af.

Petra van Duijnhoven, voorzitster van (het) wijkplatform ’t Brukske en speelcoach Henk Wilmsen organiseren samen met enkele vrijwilligers in de zomervakantie de 
’Mattiedagen’ in de wijk ’t Brukske in Venray. Op donderdag 25 en vrijdag 26 juli zorgen zij voor activiteiten voor de kinderen die tijdens de zomer niet op vakantie 
gaan. ”Wij sluiten niemand uit, iedereen mag meedoen.”

actief

in ’t Brukske


