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Boekrecensie in Peel en Maas

Geronimo
 Jabbar is een arme Pakistaan-

se jongen die geen geld heeft om 
twee protheses te kopen voor 
het meisje op wie hij in stilte ver-
liefd is: een invalide bedelaresje 
met ogen die de hemel en de 
hel hebben gezien. Bovendien 
heeft Jabbar dringend behoefte 
aan een nieuwe fietsband. Om 
aan geld te komen probeert hij 
het oude krukje te verkopen dat 
hij uit het huis van de gedode 
Osama bin Laden heeft meege-
nomen - onwetend van het feit 
dat hij daarmee de loop van de 
geschiedenis een cruciaal zetje 
geeft. In Geronimo lezen we 
hoe een groep Navy Seals de 
wereld misleidt over het lot van 
de man die de tot nu toe groot-
ste terreurdaad van de eenen-
twintigste eeuw op zijn geweten 
heeft. In duizelingwekkende 
vaart neemt Leon de Winter de 
lezer mee in een verhaal dat op 
vele continenten speelt en met 
elk hoofdstuk een verrassende 
wending neemt. Intussen speelt 
hij met de vraag of de officiële 
versie van de dood van Osama 
bin Laden de enige waarschijn-
lijke is. Geronimo is De Winters 

meest gewaagde roman, een 
dans op het hoge koord van 
de verbeelding. Dit boek is te 
koop bij boekhandel Van den 
Munckhof aan de Hofstraat 6 in 
Venray, telefoonnummer 0478-
728000, of online te bestellen 
via www.boekhandelvenray.nl. 
Prijs: 19,90 euro. De boekhandel 
is ook zondags open, van 12.00-
17.00 uur.

Proef buurtcafé 
Landweert stopt 

In wijkcentrum ‘t Stekske in 
de wijk Landweert in Venray 
is van januari tot en met mei 
iedere tweede zondag van de 
maand een buurtcafé gehou-
den. Dit was een proef om te kij-
ken of er behoefte is voor men-
sen om gewoon eens binnen te 
lopen en gezellig een praatje te 
maken. Gezien de lage opkomst 
bij het buurtcafé is besloten om 
te stoppen met deze proef. De 
leden van de werkgroep blijven 
echter positief en roepen buurt-
bewoners op om actief met hun 
mee te denken of het buurtcafé 
wellicht in een andere vorm 
voorgezet kan worden. Wie er 
interesse in heeft om hierover 
mee te denken, kan een e-mail 
sturen naar wsch@home.nl.

Café In den Engel 
voorgoed verleden tijd

 Zo’n kleine 450 jaar gele-
den lag er aan de huidige 
Grote Markt een herberg 
met de naam Den Engel. 
De uitspanning was strategisch 
gelegen op de kruising van 
twee belangrijke handelswe-
gen noord-zuid en oost-west. 
Naar het Westen via de Bao-
kelse Diek, dwars door de Peel, 
richting Antwerpen. De weg 
noordwaarts ging via Cuijck 
naar Nijmegen. Na enige tijd 
ging herberg Den Engel over 
in andere handen. De nieuwe 
eigenaar was Jacob Pullen die 
ook wel Jacob van Straelen werd 
genoemd. Hij noemde zijn her-
berg daarom Ingen Strael ofwel 
In den Strael. In 1654 nam 
Hendrick Henskens de her-

berg over en hij veranderde de 
naam weer in Den Engel. Later 
kwam er weer een andere uit-
bater die de naam veranderde 
in Het Hert. Ook wel Het Hart 
of Rode Hart genoemd. Tijdens 
de Franse bezetting Le Coeur 
Rouge geheten. Herberg In den 
Engel verhuisde naar de beken-
de plek op de hoek Grotestraat 
– Poststraat. Op marktdagen, 
als er op de Klaene Mernt koei-
en, varkens of paarden wer-
den verhandeld, of wanneer 
de jaarmarkt werd gehouden, 
dan zag het in café In den Engel 
blauw van de sigarenrook. Er 
werd gehandeld en getoept en 
de stemming was altijd opper-
best. Met kermis en carnaval 
stond achter het café de Sie-

bengwaldse tent opgesteld en 
mocht er gedanst worden. Den 
Engel was jarenlang ook het 
verenigingslokaal van hand-
boogschutterij Diana. Maar 
die goeie ouwe tijd is voorgoed 
voorbij en zelfs de naam gaat nu 
van het toneel verdwijnen. De 
uitspanning krijgt een nieuwe 
naam, De Stad. Venray schudt 
zijn dorps verleden af en we 
betalen daar een prijs voor. His-
torische namen verdwijnen als 
sneeuw voor de zon. De Latijn-
se School, die in 1651 van start 
ging, heet nu De Klokkenluider. 
Waarom? Geen kip die dat weet. 
Het Alde Raodhuus werd Rooy-
erie maar draagt nu de  naam ’t 
Zusje. Café ’t Hert, dat 450 jaar 
geleden Den Engel heette, kreeg 

de naam van een biermerk, ’t 
Upke. Wilbert van Waayenburg, 
de nieuwe uitbater van De Stad, 
zou graag willen, dat de naam In 
den Engel op de een af andere 
manier blijft voortleven en stelt 
de oude neon-belettering daar-
voor beschikbaar. Hebt u een 
idee? Neem dan contact op met 
ondergetekende en we gaan er 
werk van maken. De gegevens 
voor dit stukje zijn gebaseerd op 
een artikel van de onvolprezen 
Louis Rutten zaliger in Peel en 
Maas van 2 mei 2002. 

Twan van Els, 
twanvanels@ziggo.nl 

Café In den Engel, vroeger en 
toen.

Negritos in 
Cambrinus

De vijfkoppige Argentijns-
Spaanse band Negritos staat op 
zondag 28 juni op het podium 
van Cambrinus in Horst. Negri-
tos is een band van uitersten 
met ingetogen songs tot ener-
gieke uptempo folklore rock, 
waarin Argentijnse folklore 
wordt vermengd met Spaanse 
flamenco. Gedurende hun show 
wisselen de leden van Negritos 
veel van instrumenten, waaron-
der de klassieke Spaanse gitaar, 
charango, cajon, xylofoon, bass, 
elektrische gitaar, durbuka en 
verschillende soorten fluiten. 
Negritos is twaalf jaar geleden 
opgericht door de Argentijnse 
broers Pablo en Diego Arias 
Lucioni toen ze arriveerden in 
hun vaders geboorteland Span-
je. Ze vestigden zich in Barce-
lona. Daar groeide Negritos uit 
van duo tot vijfmansband. Dit 
concert begint om 16.00 uur. 
Reserveringen via website Cam-
brinus Concerten en alle VVV-
kantoren in Noord- en Midden-
 Limburg.

Theaterconcert 
MMSK succes

De vijfde theatershow van 
MMSK St. Petrus Banden Ven-
ray heeft plaatsgevonden in 
Schouwburg Venray. De thea-
tershow Journey stond geheel in 
het teken van de wonderen van 
de aarde, te land, ter zee en in 
de lucht. 

 Er is tijdens dit concert een 
bijzondere samenwerking ont-
staan tussen MMSK St. Petrus 
Banden, Kunstencentrum 
Jerusalem en Danshuis Ven-
ray. Het nummer Walking in 
the Air, gezongen door Linde 
Arts, en een krachtig drumstuk 
van de drumband onder lei-
ding van Jop Janssen vormden 
het startschot van een spran-
kelend concert. De reis startte 
bij het ontstaan, de kracht en 
de schoonheid en werd mede 
vormgegeven door het nummer 
Moondance, met inbreng van 
zanger Freek Althuizen en de 
danseressen van Danshuis Ven-
ray. In het thema Te land bracht 
MMSK de King of Pop weer 
tot leven. Terwijl de stem van 
Michael Jackson de zaal vulde, 

begeleidde het orkest zijn type-
rende nummer Earth Song. Ver-
volgens mocht Danique Bol het 
podium betreden voor Mother 
Earth van Within Temptation, 
een krachtig liedje dat de gril-
len der aarde uitstekend naar 
voren bracht. Pim Weijs opende 
na de pauze het derde thema 
Ter zee, met het karakteristieke 
Beyond the Sea van zanger Rob-
bie Williams. Ook een medley 
van de Zeeuwse band Bløf ont-
brak niet in het repertoire. Het 
afsluitende thema werd ver-
volgens ingeluid door Suzan 
Spreeuwenberg, die met veel 
gevoel Skyfall ten gehore bracht. 
In het afsluitende nummer All 
Night Long werden zang, dans 
en blaasmuziek nog eenmaal 
met elkaar verbonden en na 
een daverend applaus gingen 
de gordijnen dicht. Dirigent en 
arrangeur Joop Derks was trots 
op wederom een succesvolle 
theatershow: “Je ziet het orkest 
van MMSK bij elke show muzi-
kaal groeien. Daar, en voor alle 
mooie en positieve reacties na 
afloop, doe je het voor.”

Opening 
kampvuurkuil

Scouting De Peelspeurders in 
Venray neemt op zaterdag 27 
juni om 16.00 uur de nieuwe 
kampvuurkuil in gebruik met 
een feestelijke opening. Deze 
kampvuurkuil achter scouting-
gebouw ‘t Peppelshuus is tot 
stand gekomen door de inzet 
van vrijwilligers en ondersteu-
ning van Vincent van Gogh voor 
geestelijke gezondheid en kiwa-
nisclub De Rooyse Ladies. Vanaf 
14.00 uur zijn er diverse activi-
teiten voor de scoutinggroepen.

Kermis in Merselo
Merselo staat van zaterdag 

27 tot en met dinsdag 30 juni 
in het teken van de jaarlijkse 
kermis. Op een gedeelte van 
het Grootdorp staat een dorps-
kermis opgesteld die bestaat 
uit botsauto’s en een draai-
molen. Spelletjesfanaten kun-
nen terecht bij de schietsalon, 
grijpkranen, touwtje trekken, 
bussengooien, eendjesvissen 
en de boksbal. Voor de inwen-
dige mens staan er een nou-
gat-/suikerwerkenkraam en 
de viskraam. Voor meer infor-
matie en actuele foto’s kijk op 
www.kermisvenray.com.

De Locht
In streekmuseum De Locht 

in Melderslo wordt op zondag 
28 juni brood gebakken in het 
authentieke bakhuisje. Kinde-
ren mogen de bakker helpen 
en een eigen broodje laten bak-
ken. Tevens kunnen kinderen 
zich vermaken met een muse-
umspeurtocht, een miniatuur-
kermis en oude spelen. In de 
smederij zijn de smeden bezig 
met het maken van siersmeed-
werk. Bijzondere aandacht 
verdienen ook de exposities 
Van CVV tot ZON: 100 jaar vei-
ling en Klokkenexpositie met 
een aantal bijzondere klok-
ken van klokkenmaker Jean 
Wilmar. Het museum is alle 
dagen open van 10.00 tot 17.00 
uur. De demonstraties begin-
nen om 13.00 uur. Zie ook 
www.museumdelocht.nl.

50+ Wandelen
WSV De Natuurvrienden Mer-

selo houdt op maandag 29 juni 
een groepswandeling van 10 
kilometer. De start is om 13.30 
uur in Den Hoek aan het Groot-
dorp 99 in Merselo. Er is een 
wagenrust met zitplaats.

Onthulling 
glas-in-loodraam 

In de kerk in Smakt werd zon-
dag een glas-en-loodraam ont-
huld. Ten onrechte werd vorige 
week in een artikel in Peel en 
Maas over de onthulling gesteld 
dat de maker van het glas-in-
loodraam Joep Nicolaas was. 
Maar dat kan helemaal niet, 
die was in 1886 het jaar waarin 
dit raam werd gemaakt name-
lijk nog niet geboren. Het is wel 
uit het atelier van F. Nicolaas 
en Z’n, maar of het nu Frans 
was (de grootvader van Joep) of 
Charles ( de vader) wordt op dit 
moment uitgezocht.

Concert 
symfonieorkest 

Symfonieorkest Helmond-
Venray verzorgt op zondag 28 
juni vanaf 15.00 uur een con-
cert samen met cursisten van 
Kunstkwartier in de Scalazaal 
in Helmond. In samenwerking 
met Kunstkwartier Helmond is 
een programma samengesteld 
waaraan veel jeugdige spelers, 
een combo met drums, gitaar 
en keyboard en zangers hun 
medewerking verlenen. 

Naast het orkest treden een 
vioolensemble onder leiding 
van Yvonne Franssen en het 
jeugdkoor van Kunstkwartier, 
gedirigeerd door Maria Coolen, 
op. Ook staat Anne van Brun-
schot, als orkestlid op de viool 
én als zangsoliste dit voorjaar 
nog onderscheiden met de 
Jacques Vriens Cultuurprijs, op 

de planken. Laurens Boogaarts 
is dit concert de gastdirigent. 
Symfonieorkest Helmond-
Venray laat een bont scala van 
muziekstijlen de revue passe-
ren. Dit alles onder het motto: 
van klassiek tot pop. Te horen 
zijn onder meer delen uit de 
balletmuziek het Zwanenmeer 
van Tchaikovsky, de Pizzica-
topolka uit ballet Sylvia van 
Delibes, de orkestmedley van 
Andrew Lloyd Webbers musical 
Phantom of the Opera, Skyfall 
(James Bond), filmmuziek van 
Lord of the Rings en Nothing 
else Matters van Metallica, 
in een speciaal arrangement 
van Jacco Nefs voor symfo-
nieorkest, combo en zang. 
Kaarten zijn er reserveren via 
e-mail info@sohv.nl en te koop 
in de zaal.

Lions roept kinderen basisscholen op vredesposter te tekenen

Thema Share Peace

Share Peace (Deel vrede met 
elkaar) is het thema van de 
Internationale Vredesposter-
wedstrijd (Peace Poster 2015), 
gehouden door de wereldwijde 
organisatie van Lions Clubs. 
Kinderen van de groepen 7 en 
of 8 van de basisscholen uit de 
gemeente Venray doen mee aan 
deze jaarlijkse vredesposter-
wedstrijd. “In juli worden alle 
basisscholen in de gemeente 
aangeschreven om de kinderen 
te stimuleren mee te doen aan 
de wedstrijd. We hopen dat we, 
net als in de voorgaande jaren, 
weer vele mooie inzendin-
gen mogen ontvangen”, aldus 
Albert Pelser van de Venrayse 
Lions-afdeling. 

Door Henk Lammen

De Peace Poster Contest is 
een wedstrijd voor kinderen 

van elf tot dertien jaar en wordt 
wereldwijd georganiseerd door 
Lions Clubs International. Sinds 
1994 doet Nederland mee aan 
deze Internationale Vredespos-
terwedstrijd. De gedachte is dat 
honderdduizenden kinderen 
bezig zijn met hetzelfde thema 
Vrede. Kinderen geven in een 
tekening uiting van hun gevoe-
lens over vrede. Albert Pelser 
van de Venrayse organisatie 
van de vredesposterwedstrijd: 
“Achter iedere tekening zit een 
bijzonder kind met haar/zijn 
ervaringen. Het is heel ontroe-
rend. Je ziet door de ogen van 
het kind de vrede. Het doel is 
om kinderen uit de hele wereld 
te laten denken en praten over 
vrede. Het is iedere keer weer 
verrassend hoe vindingrijk kin-
deren vorm weten te geven aan 
vrede.” Een van de doeleinden 
van Lions Clubs International 

is ‘het tot stand brengen en in 
stand houden van een geest van 
begrip tussen de volkeren van 
de wereld’. De posters van de 
regionale prijswinnaars dingen 
mee met die uit andere streken 
van Nederland. De beste poster 
van het land gaat dan naar het 
gebouw van de Verenigde Naties 
in New York om samen met win-
naars van andere landen beoor-
deeld te worden. De prijsuit-
reiking van de hoofdprijs vindt 
plaats tijdens de Lions VN Dag. 

De winnaar van vorig jaar, 
met als thema Peace, Love and 
Understanding, was Wei Jin 
Qian (13) uit China. De prijsuit-
reiking door burgemeester Hans 
Gilissen vindt op 11 november 
plaats in het Odapark in Venray. 
Pelser: “De spanning bij de kin-
deren wie uiteindelijk de mooi-
ste poster heeft gemaakt, maar 

ook de bewonderende blikken 
voor elkaars werk. Het is jaar-
lijks een happening wie Venray 
mag vertegenwoordigen bij de 
landelijke wedstrijd. Daarom is 
het ook van belang dat zoveel 
mogelijk kinderen van de basis-
scholen in Venray meedoen. 
Bovendien is vrede educatief 
gezien een belangrijk item. 
Waar iedereen mee te maken 
heeft, wij als oudere generatie, 
maar zeker ook onze jeugd. De 
komende week gaat een aan-
kondigingsbrief naar alle Ven-
rayse basisscholen. In septem-
ber volgt een brief met nadere 
instructies. Hopelijk mogen we 
ook dit jaar weer op vele deelne-
mende scholen rekenen.”

De winnaars van de vredes-
posterwedstrijd in 2014 samen 
met wethouder Lucien Peters op 
de foto. Foto Henk Lammen.

Literair Café Venray

Uitgelezen?!
Met de zomervakantie in 

zicht hebben veel lezers voor-
pret bij de gedachte aan de tal-
rijke leesuren die in het voor-
uitzicht liggen. In de hangmat, 
op het strand of in de schaduw 
in een luie stoel naast de cara-
van. Maakt niet uit, als er maar 
tijd is voor een goed boek. Gele-
zen wordt er, een soort heilig 
moeten. Lezen is voor lezers als 
ademen. Vakantie betekent voor 
hen net als voor iedereen: vrij 
zijn van de dagelijkse sleur maar 
lezen is daarbij de extra kers op 
de taart: literatuur als bevrijding. 
Via een verhaal deelgenoot wor-
den met de intiemste gedachten 
en gevoelens van de hoofdperso-
nen. 

Een aantal van hen heeft het 
boek ‘Lolita lezen in Teheran’ 
van de Iraanse schrijfster Azar 
Nafasi al klaar gelegd. Dit boek 
zal en moet dit jaar mee. Het 
boek staat al sinds vorig jaar 
boven op het lijstje favorieten. 
Waarom? Omdat ‘Lolita in Tehe-
ran’ tijdens de laatste editie van 
Literaire Salon werd gekozen 
om dit najaar besproken te gaan 
worden. 

Literaire Salon is een samen-
werkingsproject tussen de Bibli-
otheek BiblioNu en Literair Café 
Venray. Op twee donderdag-
avonden in september en okto-
ber bespreekt Marian Reijnders 
uit Leiden dit bijzondere boek. 
Literaire Salon gaat hiermee 
haar derde seizoen tegemoet. 
Marian Reijnders houdt de eer-
ste avond een uitgebreide inlei-
ding op het boek met ondersteu-
ning van audiovisueel materiaal. 
Op de tweede avond wordt het 
boek diepgaand besproken en 
geanalyseerd. 

Het boek dat in 2008 verscheen 
is een mooi voorbeeld van de 

Perzische literatuur. 4Perzische 
literatuur? Jazeker, sinds 2013 
gaan Bibliotheek en Literair Café 
alle grenzen over en bieden zij 
een groep liefhebbers (maximaal 
tien personen) de gelegenheid 
intensief kennis te maken met 
buitenlandse literatuur. ‘Lolita 
lezen in Teheran’ is het verhaal 
van de droom van Azar Nafisi. 
Twee jaar lang komen zeven 
jonge vrouwen elke donderdag 
in het geheim bij haar thuis. Ze 
praten over de verboden boeken 
uit de westerse literatuur die ze 
gelezen hebben. Lezen is voor 
deze jonge vrouwen een vorm 
van verzet. ‘Lolita lezen in Tehe-
ran’ is het onvergetelijke verhaal 
van deze jonge vrouwen en hun 
verboden bijeenkomsten - een 
bijzonder boek over moed en 
verdriet, en over de triomf van 
de verbeelding. Alvast een fijne 
leesvakantie!

Deelname aan Literaire Salon 
bedraagt 24 euro voor twee 
avonden. Leden van de Biblio-
theek BiblioNu en donateurs van 
het Literair Café Venray ontvan-
gen 4 euro korting. Belangstel-
lenden kunnen zich per e-mail 
aanmelden: secretariaat@lite-
raircafevenray.nl Iedereen die 
zich heeft aangemeld, ontvangt 
hierover vooraf persoonlijk 
bericht. Het boek is beschikbaar 
via de bibliotheek of bij de spon-
sor van het Literair Café Venray: 
Boekhandel Van den Munckhof. 
Als uw interesse is gewekt kunt u 
zich nog aanmelden tot woens-
dag 1 juli 2015. 

Voor meer informatie over het 
Literair Café Venray en de schrij-
vers die in het nieuwe seizoen 
2015 – 2016 Venray zullen bezoe-
ken, kunt u terecht op: www.lite-
raircafevenray.nl 

Vakantieconcert 
HONL in Horst

Harmonie-Orkest Noord-
Limburg houdt onder leiding 
van dirigent Sjraar Klaassens op 
zondag 5 juli het vakantiecon-
cert Aan de Baek, van 14.30 tot 
17.00 uur. Het concert is via de 
parkeerplaats van partycentrum 
De Riet in Horst te bereiken. 
Samen met muziekgezelschap 
Switch uit Raamsdonksveer 
wordt een repertoire gepresen-

teerd met voor elk wat wils. Anja 
Hoeijmakers brengt liedjes van 
Beppie Kraft ten gehore. Tij-
dens het concert kan genoten 
worden van de bakkunsten van 
eigen leden of van de barbecue. 
Bij slecht weer wordt dit concert 
in De Riet gehouden. De toe-
gang is gratis.

Foto Sanne van Dooremalen

Dorpsfeest en concert op 5 juli in Vierlingsbeek  

Symphonica in Sporto 
met Rowwen Hèze

In 2014 won Vierlingsbeek 
met het project Symphonica 
in Sporto de Brabantse Dor-
penderby. Het project verbindt 
sport- en cultuurverenigingen, 
die samen het hele jaar door 
diverse beweegactiviteiten 
organiseerden. 

Terwijl de Brabantse Dorpen-
derby al gewonnen was, ging 
het project nog steeds door. Tot 
5 juli, want dan wordt het pro-
ject afgesloten met de grande 
finale en een concert van Row-
wen Hèze. In deze finale strij-
den alle deelnemende sport- 
en cultuurverenigingen om de 
eindoverwinning. “Het is toch 
legendarisch om als Brabants 
dorp een Brabantse Dorpender-
by af te sluiten met een gewel-
dige Limburgse band”, grapt 

Rik Geurts, een van de kartrek-
kers van het project. De finale 
van het project Symphonica in 
Sporto begint rond 12.00 uur. 
Deze activiteiten duren tot en 
met 17.00 uur. Er zijn enkele 
hoogwaardigheidsbekleders 
en de organisatie van de Dor-
penderby is ook aanwezig. Rik 
Geurts kan niet meer wachten 
op de finaledag. “Ik zie ernaar 
uit dat wij met zijn allen nog 
één keer kunnen knallen en zo 
het feest waardig kunnen afslui-
ten met deze fantastische dag, 
een dag waarop sport, cultuur 
en feest samenkomen.” 

Tijdens deze dag wordt de 
Symphonicar aan het dorp 
gepresenteerd. Deze kar is een 
multifunctionele podiumwa-
gen, die is ontwikkeld met het 

gewonnen prijzengeld tijdens 
de Brabantse Dorpenderby. In 
de toekomst kunnen organisa-
ties uit het dorp gebruikmaken 
van deze kar bij het organise-
ren van diverse evenementen. 
Direct na de activiteiten, waar-
bij de kerktoren ook geopend is 
voor het publiek, begint de band 
New Generation met het voor-
programma. New Generation 
is een jonge band uit Vierlings-
beek. Daarna start het optre-
den, met zes extra muzikanten, 
van Rowwen Hèze. Vanwege 
het dertigjarige jubileum van 
de Limburgse band is besloten 
om de theatertour Saus uit 2008 
met extra muzikanten ten geho-
re te brengen op diverse festi-
vals, waaronder in Vierlings-
beek. Om 18.00 uur worden de 
poorten geopend en om 20.00 

uur begint New Generation 
met voorprogramma. Direct na 
New Generation treedt Row-
wen Hèze op. De organisatie 
heeft ervoor gezorgd dat het 
pontveer tussen Vierlingsbeek 
en Bergen extra afvaarten heeft, 
de laatste afvaart is om 00.30 
uur. “De kaartverkoop voor de 
afsluiting met Rowwen Héze 
verloopt boven verwachting, 
we hadden met zijn allen niet 
durven dromen dat zoveel men-
sen dit feest willen meemaken”; 
aldus Maarten Hermans van 
Herberg Thijssen. Kaarten voor 
dit slotfeest zijn te bestellen via 
ticketpoint.nl. 

Op de dag zelf kunnen kaar-
ten worden gekocht aan de bar 
van Herberg Thijssen aan de 
Spoorstraat 5 in Vierlingsbeek.

Open dag 
 brandweer Meerlo
De brandweer van Meerlo 
houdt op zaterdag 4 juli 
een open dag. De Meerlose 
brandweerlieden willen op 
deze dag hun gerenoveerde 
kazerne presenteren. Tevens 
vieren ze dat hun personeels-
vereniging Focus’90 25 jaar 
bestaat. De middag staat bol 
van de bezienswaardigheden 
en activiteiten. Zo presen-
teert brandweer Venray de 
nieuwe ladderwagen en bij 
de simulatiecontainer van 
brandveilig kan worden erva-
ren hoe moeilijk het is om in 
een rokerige omgeving de 
weg terug te vinden. Voor de 
jeugd is er een brandweer 
gerelateerd circuit uitgezet 
en een springkussen. Ook de 
jeugdbrandweer van Horst 
a/d Maas verzorgt een twee-
tal demonstraties. Verder 
zijn er stands van het Rode 
Kruis en Ajax Chubb Varel-
brandbeveiliging. De open 
dag wordt gehouden aan de 
Dorpbroekstraat en duurt van 
13.00 tot 17.00 uur.


