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Het onderwijs in Venlo is op 
de gezonde toer. Sinds vorige 
week mag ook het Valuascol-
lege zich een Gezonde School 
noemen. Dit vignet is een lan-
delijk kwaliteitskeurmerk voor 
scholen die werken aan het ver-
beteren van de gezondheid van 
hun leerlingen. 

Door Marcel van Lier

Wethouder Tax is blij met het re-
sultaat van de gezonde inspannin-
gen. “In de afgelopen vier jaar zijn 
in onze gemeente elf vignetten be-
haald. Daarmee liep Venlo al voor-
op in de regio. Nu zijn er in korte 
tijd nog eens vijf bijgekomen. De 
positieve wisselwerking tussen ge-
zondheid en leerprestaties wordt 
steeds duidelijker. Als leerlingen 
lekker in hun vel zitten en gezond 
leven, verzuimen zij doorgaans 
minder en ontwikkelen zij zich 
beter.” De gemeente investeert in 
2016 en 2017 extra in het onder-
steunen van deze aanpak. De Ge-
zonde School is een effectieve ma-
nier om samen met scholen en de 
GGD aan gezondheid voor en mét 
kinderen te werken. “Ze groeien 
immers op in een wereld vol on-
gezonde verleidingen. We moeten 
terug naar een leefomgeving die ge-
zondere keuzes weer makkelijker 
maakt. Zeker ook op school!”, aldus 
Tax, tevens ambassadeur van de 
Venlose JOGG-beweging (Jongeren 
Op Gezond Gewicht).
Gonnie Staaks van de GGD Lim-
burg-Noord is door de gemeente 

als coördinator voor de Gezonde 
School aangesteld. Zij noemt het be-
langrijk dat scholen bij de gekozen 
thema’s goede afspraken maken en 
een samenhangend geheel nastre-
ven. “Denk hierbij aan een gezonde 
schoolkantine, een beweegvriende-
lijk en rookvrij schoolplein en het 
betrekken van docenten, leerlingen 
en ouders bij gezonde initiatieven.”

Het Valuascollege heeft veiligheid 
en gezondheid hoog op de agenda 
staan. “Dat moet ook wel”, zegt Ilse 
Dewael. “In onze school komen da-
gelijks zo’n 2800 mensen samen. 
Ze brengen hier een groot deel van 
hun dag door. Daarom is ons beleid 
bewust ook gericht op leerlingen én 
medewerkers. Onze keus voor het 
deelvignet alcohol-, drugs- en rook-
preventie was een bewuste, omdat 

we hierin de afgelopen jaren erg 
veel geïnvesteerd hebben. We zijn 
een alcohol- en rookvrije school en 
werken hard aan drugspreventie. 
Het vignet is een bewijs dat de inge-
zette koers juist is.”
’t Wildveld behaalde de deelvignet-
ten Voeding en Sport & Bewegen. 
Ria Beurskens, docent huishoud-
kunde: “We deden al heel veel aan 
gezondheid en goede voeding, al-

leen was er nog geen echt beleid. 
Een collega heeft toen een plan 
op maat ontwikkeld. Sinds dit jaar 
hebben we een watertappunt en 
zijn energydrankjes en grote fami-
liezakken chips taboe op school.”
Casper Baeten, docent LO: “Erg 
populair onder de leerlingen is de 
jaarlijkse Sportweek, waarbij al-
lerlei clinics worden aangeboden. 
Onlangs werd ons meidenvoetbal-
team voor het tweede jaar op rij 
Nederlands kampioen praktijkon-
derwijs.”
Ook VSO Impuls, voorheen de Vij-
verhofschool, draagt met trots het 
vignet Sport & Bewegen. Werken 
met De Gezonde School was vol-
gens Meta Coolen van Onderwijs-
gemeenschap Buitengewoon een 
eye-opener. “Duidelijk werd dat 
we meer moeten laten zien wat we 
doen en dat het beter is om infor-
matie meer te delen met ouders.”
Basisschool de Schalm uit Steyl 
richtte zich op het certificaat so-
ciale veiligheid. “Op school wordt 
dagelijks gewerkt aan een veilig 
klimaat waar respect voor elkaar en 
de omgeving voorop staat”, aldus 
directeur Els Berghout. De plaquet-
te met het vignet Gezonde School 
werd onthuld tijdens de Week van 
het Respect. Alle leerlingen droe-
gen een bandje met de tekst: ‘Ik 
draag bij aan een respectvolle we-
reld.’
Hetzelfde vignet werd eerder deze 
maand door burgemeester Scholten 
uitgereikt aan OBS De Harlekijn tij-
dens het nationaal schoolontbijt. 

Wethouder Vera Tax reikt het vignet uit aan campusdirecteur Hans Oostdam van het Valuascollege.
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Scholen gaan voor gezond 
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Actief zijn houdt je jong. Je lichaam én je geest. Natuurlijk merk 
je dat de jaren gaan tellen, maar ik laat me niet leiden door 
beperkingen. De fysiotherapeut en de dames van de thuiszorg 
helpen me af en toe op weg. Zodat ik het daarna weer zelf kan. 
Daarom is het mijn Proteion. 

088 - 850 00 00     proteion.nl

Sfeervol, maar niet kitscherig. Knus,
maar zonder tierlantijntjes.
Gezinsvriendelijk, maar zonder lawaaieri-
ge draaimolens met felle lichten. Zo kun
je de romantische kerstmarkt in het
Niederrheinisches Freilichtmuseum in
het waterslot Dorenburg beschrijven.
Hier worden de weken voor kerst gevierd
op een manier die past bij de meest
stemmige dagen van het jaar: warm en
sfeervol. De kerstmarkt kan worden
bezocht van 25 tot en met 27 november
en van 2 tot en met 4 december.

Historisch en gezellig
Al van ver ontwaart de bezoeker het 
betoverende kerstlandschap: de kunstena-
res Kirsten Sauer heeft het terrein van het
Freilichtmuseum in een zee van vlaggen,
oliefakkels en lichtprojecties gehuld. Alleen
al de locatie garandeert dat het niet alleen
buiten, maar ook binnen romantisch aan-
doet: het middeleeuwse waterslot, dat een
goed beeld geeft van het leven en werken 
in de regio voor het industriële tijdperk, is 
op zichzelf al een bezoek waard. 

Koopwaren en curiosa
De honderd kunstenaars die hier hun wer-
ken tonen, staan garant voor hoogwaardig
ambachtswerk, creatieve kunst en unieke
trendy objecten. Op zoek naar een kunst-
stuk voor uw tuin? De originele beeldhouw-
werken en slingerklokken van Paul Hüls zijn
gegarandeerde blikvangers. Ook de creaties
van Katrin Thull zijn veel meer dan een
leuke versiering. Zij zaagt heuse munten uit
en tovert die om tot medaillons met Griekse
uilen of Welshe draken. Ook de andere
geselecteerde exposanten laten geen kerst-
wens onvervuld. Wie hier iets aanschaft,

doet zijn of haar grote liefde (of zichzelf
natuurlijk) een groot plezier. 

Kleine mensen, grote ogen
De markt rondom de Dorenburg biedt ook
plezier voor het hele gezin. Wedden dat de
ogen van uw kinderen bij de sprookjesvertel-
lende Sint-Nicolaas, bij het maken van
peperkoekhuisjes en het stokbroodbakken
meer zullen stralen dan bij de oogverblin-
dende kerstverlichting in de voetgangerszo-
ne? De bellenblaasjongleur of de middel-
eeuwse muizenroulette, waarbij je moet
raden in welk huisje het knaagdiertje zich
verstopt, laat de gezichtjes net zo glimmen
als het verlanglijstpad. Ook een kleine
omweg naar de nostalgische winkel van
Sinkel of de in het speelgoedmuseum
ondergebrachte reuzenspoorbaan zal de
kleintjes veel plezier bezorgen.

De romantische kerstmarkt vindt plaats op
25 t/m 27 november (eerste advent) en 2
t/m 4 december 2015 (tweede advent)
Openingstijden vrijdag + zaterdag 13:00 -
21:00 uur, zondag 11:00 - 20:00 uur. 
Entree 7 euro, kinderen tot 16 jaar gratis

Het adres is Niederrheinisches
Freilichtmuseum, Am Freilichtmuseum 1 
in Grefrath.  (1e afrit A40.)

Romantische kerstmarkt in het eerste en tweede 
adventsweekend in het Niederrheinisches Freilichtmuseum
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Bezoek nu onze
kerst- en sfeershow

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur


