
 Mens-Zijn doen we van A tot Z samen   
 Foto: Henk Lammen    Jamara der Meer (rechts): "Bij MenzSamen staat de mens centraal."   

  VENRAY | “Het uiteindelijke doel 
is het behouden en verhogen 
van de levenskwaliteit.” Jamara 
der Meer (46) van MenzSamen 
in Venray vat het uitgangspunt 
van de nieuwe stichting in één 
zin kernachtig samen. 
   
     Door Henk Lammen 
   
    De plannen van MenzSamen wer-
den drie maanden geleden opge-
start. Deze maand werd o�  cieel 
het startschot gegeven. Der Meer 
is sociaal bewogen, put moed uit 
haar eigen ervaringen. De tijd dat 
het privé moeilijker ging, maar 

ze uiteindelijk toch weer boven 
kwam drijven. Ze zet zich sa-
men met haar medewerkers dan 
ook graag in voor de medemens. 
Stichting MenzSamen is haar dan 
ook op het lijf geschreven, want 
het individu, de mens staat cen-
traal in de benadering en begelei-
ding. “Via de stichting verbinden 
en ondersteunen wij individuen, 
gezinnen, groepen, buurten en or-
ganisaties. Dagelijks staan wij met 
professionals en vrijwilligers met 
hart en ziel klaar. Wij gaan uit van 
de mensen. Mens-Zijn doen we 
van A tot Z samen. We kijken waar 
ondersteuning nodig is, hoe ziet 

iemand zijn omgeving uit. Dat hij 
of zij aan het einde van het traject 
weer de regie heeft over zijn eigen 
leven.”
     
    MenzSamen gaat in de begelei-
ding uit van vijf deelgebieden: 
gezondheid, mentale balans, werk 
en actief leven, sociaal evenwicht 
en relaties en leefbaarheid, wo-
nen en materieel balans. “Bij ie-
dere mens zijn die deelgebieden 
nauw met elkaar verweven. Het 
ene deelgebied heeft invloed op 
het andere. Het gaat er om de juis-
te balans te vinden. En daardoor 
beter in je vel te zitten. Als deze 

zaken niet in balans zijn kan dat 
leiden tot tal van lichamelijke en 
psychische klachten. Spanningen, 
stress, burn-out, maar ook ver-
moeidheid, een negatief zelfbeeld, 
angstklachten of eenzaamheid.”
     
    De nieuwe stichting heeft een 
breed werkgebied en geen win-
stoogmerk. Hulp en ondersteu-
ning op het gebied van welzijn en 
zelfredzaamheid, maar ook ster-
vensbegeleiding en het project 
buddy4you (maatje voor jou). Der 
Meer geeft stervensbegeleiding 
als voorbeeld: “Mensen die ster-
ven, in hun laatste levensfase zijn, 

willen vaak hun familie niet be-
lasten. Maar hebben wel behoefte 
aan een luisterend oor, een ver-
trouweling omdat ze dingen nog 
willen zeggen. Of angsten hebben. 
Wij fungeren dan als een soort van 
klankbord.”
     
    Vanuit een persoonlijke en be-
trokken aanpak ondersteunen de 
medewerkers van MenzSamen 
mensen bij het omgaan met pro-
blemen, uitdagingen en kansen 
in het dagelijkse leven. Die hulp 
kan van korte duur zijn, maar ook 
voor een langere periode, afhan-
kelijk van de vraag, doelstelling 

en situatie. De begeleiding moet 
leiden tot meer geluk, gezond-
heid en het verbeteren van de 
zelfredzaamheid van de deelne-
mers. Der Meer: “Wij richten ons 
vooral op wijken met veel ver-
eenzaming en armoede. En dan 
met name op mensen die overal 
buiten de boot vallen. Die voor 
de reguliere opvang- en hulptra-
jecten niet in aanmerking komen, 
maar wel hulp nodig hebben. We 
zijn enorm blij dat de gemeente 
Venray hier enorm in investeert. 
Venray mag op dat gebied best als 
een voorbeeldgemeente worden 
genoemd.”   
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 Aldwieverbal
    VEULEN |  Carnavalsvereniging 
Ut Dartele Veulen uit Veulen 
houdt op zaterdag 27 januari 
het jaarlijkse Aldwieverbal in 
de Perdsstal in Veulen.  
   
    Er zijn prijzen te winnen voor 
de mooist verklede eenling, duo, 
kleine of grote groep. Dit bal start 
om 20.33 uur. Om 23.11 uur komt 
het boerenbruidspaar uit.

    Receptie Piëlhaan
    VENRAY | In wijkgebouw ‘t Steks-
ke aan de Kruidenlaan 161 wordt 
op zaterdag 27 januari een recep-
tie gehouden voor prins Job I en 
de adjudanten John en Henk van 
carnavalsvereniging De Piëlhaan 
in Venray. De receptie duurt van 
14.11 tot 15.41 uur. Daarna gaat 
het feest door tot 18.11 uur.   

 SEVENUM | Attractiepark Tover-
land wordt dit jaar maar liefst 
anderhalf keer zo groot. Op 
zaterdag 7 juli 2018 opent het 
nieuwe themagebied Avalon én 
een nieuw entreegebied: Port 
Laguna. In dit verblijfsgebied 
staat de magie centraal: met een 
toverstaf kunnen bezoekers hier 
écht toveren. De Via Magia, de 
boulevard van Port Laguna, leidt 
de bezoekers vervolgens naar de 
overige themadelen van het at-
tractiepark.
     
    ‘Port Laguna wordt het hart van At-
tractiepark Toverland: het centrale 
begin- en eindpunt van de dag. 
Het entreegebied is vormgegeven 
als een idyllisch havenstadje met 
azuurblauw water, een strand en 
een boulevard vol bedrijvigheid. 
Aan de boulevard komen shops, 
horecapunten, shows, spellen, 
toverkunst en een iconische vuur-
toren. Vanuit Port Laguna kunnen 
de gasten vervolgens op ontdek-
kingsreis naar de overige werelden 
van Toverland. Aan de Via Magia 
ligt de Magic Store van familie Ma-
gistralis. Deze familie verzamelt 
al generaties lang alle magische 
kostbaarheden en � essen die op 
het strand van Port Laguna aan-
spoelen. Deze verzameling wordt 
zorgvuldig getest in het Magiezijn, 
alvorens in de winkel verkocht te 
worden. Het Magiezijn is een at-
tractie op zich. Regelmatig opent 
de familie Magistralis de deur 

naar dit mysterieuze Magiezijn en 
worden de gasten uitgedaagd om 
tijdens een interactieve show hun 
eigen magie te ontdekken. In de 
diverse vitrines en nisjes van Port 
Laguna zitten magische taferelen 
verborgen. Wie met een toverstaf 
en een magische kaart op ont-
dekking gaat, kan met de juiste 
toverspreuk en de bijbehorende 
magische beweging écht toveren. 
KNaast Port Laguna opent Tover-
land in juli ook het themagebied 
Avalon, met de wing coaster Fenix 
en de boatride Merlin’s Quest. Met 
zeven hectare is dit de grootste 
uitbreiding in de geschiedenis van 
Toverland. 
        

 VENRAY | Het Venrayse gemeen-
tearchief beschikt over een 
enorm aantal foto’s uit de col-
lectie Jan van der Putten, waar-
van ook de Werkgroep Rooy-
Net/Historisch Platform Venray 
gebruik mag maken.
     
    Samen geven deze foto’s een 
heel mooi beeld van Venray en 
de kerkdorpen in lang vervlogen 
tijden en vormen ze een wezen-
lijk onderdeel van het Venrayse 
erfgoed. Het Historisch Platform 
Venray en RooyNet zetten zich 
in om het Venrayse erfgoed waar 
mogelijk te beschermen en de 
Venrayse historie uit te dragen. 
Dat doen ze onder meer door 
het publiceren van de oude fo-
to’s. Bij veel van deze foto’s ont-
breken echter de gegevens. In 
deze rubriek zijn ze op zoek naar 
gegevens bij de afgebeelde foto 
(Groen 74 020). Herkent u ie-
mand of iets op deze foto of hebt 
u andere informatie over wat er 
op de foto te zien is. Gegevens 
doorgeven via info@rooynet.nl of 
via 0478-586833. Mocht u willen 
weten wat alle reacties opgele-
verd hebben, dan verwijzen we u 
naar de website van RooyNet on-
der het kopje ‘Opgelost’.
    Werkgroep RooyNet/Historisch 
Platform Venray   

 Toverland 
breidt fors uit   

 Wie herkent iemand op de foto?   

  Wie, wat, 
wanneer, waar?  
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