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CDA blijft grootste,
Venray Lokaal wint terrein
CDA Venray blijft met kop en schouders boven de andere partijen in de gemeenteraad uitsteken. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart
was het geen verrassing dat de partij hoge ogen gooide. De partij, die de afgelopen raadsperiode negen zetels had, kon vanuit haar koppositie comfortabel afwachten
welke verschuivingen er in de achterhoede plaatsvonden. Venray Lokaal, de fusiepartij van PP2 en inVENtief, deed het daar het beste. Voor PvdA, dat gehoopt had meer
dan de huidige één zetel binnen te slepen, was de avond een teleurstelling. Lees verder op pagina 03

Opkomstpercentage
‘teleurstellend’
In de gemeente Venray heeft 49,6 procent van de kiesgerechtigden van zijn of haar stemrecht gebruikgemaakt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart. Dat is iets minder dan vier jaar geleden, toen 52,2 procent de gang naar de stembus maakte.
Het is nog altijd meer dan in
2009, toen slechts 44,7 procent
kwam opdagen. Burgemeester Hans
Gilissen noemde de opkomst
teleurstellend. “Blijkbaar heeft meer
dan de helft gedacht, het is niet
belangrijk, ik heb geen tijd of ik heb
geen zin. Dat is jammer, dat doet me
verdriet.”
De gemeente had op diverse
manieren geprobeerd het opkomstpercentage een boost te geven.

Zo zette de gemeente onder
andere sociale media in en riep de
burgemeester in een filmpje mensen
op naar de stembus te komen.

Mensen nemen niet
meer de moeite
Er waren een kleine duizend
mensen meer dan vier jaar geleden
die mochten stemmen, maar slechts
de helft van de ruim 34.900 kies

gerechtigden kwam opdagen.
“Jammer”, vindt ook lijsttrekker
Jan Loonen van CDA. “We hadden gehoopt dat zoveel mogelijk
mensen gingen stemmen en dat is
niet gebeurd.” Ook SP-lijsttrekker
Jan Hendriks noemt het opkomstpercentage diep triest. “Mensen
nemen niet meer de moeite om de
gang naar de stembus te nemen en
op hun volksvertegenwoordigers
te stemmen.”
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Extra steun van provincie en gemeente

‘Jera on Air naar hoger niveau tillen’
Muziekfestival Jera on Air uit Ysselsteyn krijgt de komende drie jaar
extra subsidie van provincie Limburg en gemeente Venray. Het gaat om
50.000 euro per jaar om zo het festival nog verder te kunnen professionaliseren. Vrijdag 16 maart werd de subsidie officieel aangeboden en werd
het eerste piketpaaltje voor het festival in de grond geslagen.
Provincie Limburg stelt in totaal
75.000 euro beschikbaar voor het
festival voor de jaren 2018, 2019 en
2020. Met dit budget kan het festival
de komende jaren doorgroeien om
uiteindelijk mogelijk een cultuurplaninstelling (CPI) te worden. Zo’n CPI
is een organisatie die bijdraagt aan
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het behouden en versterken van de
structuur van culturele organisaties
en culturele activiteiten in Limburg.
Hier hoort een speciale provinciale
subsidie bij. Provincie Limburg constateerde eerder dat er maar weinig
van deze cultuurplaninstellingen in
Noord- en Midden-Limburg te vinden
zijn. Samen met gemeente Venray
koos zij Jera on Air als organisatie die
mogelijk door kan groeien tot een
CPI. Gemeente Venray verhoogt haar
bestaande subsidieregeling voor het
festival aan tot 25.000 euro per jaar,
zodat Jera on Air in totaal de komende
drie jaar 50.000 euro per jaar ontvangt.
Het Ysselsteynse punk-, hardcore- en
metalcorefestival Jera on Air wil met
de subsidie de komende jaren een
professionaliseringsslag maken. Ook
wordt het festivalterrein dit jaar een
stuk groter. “De laatste jaren hadden
we gemiddeld zo’n 3.500 betalende
bezoekers per dag en dit jaar gaan
we voor 6.000 betalende bezoekers”,
vertelt Sjoerd Ewals, voorzitter van het
festival. “We gaan Jera on Air echt naar
een hoger niveau tillen. We zijn nu al
uniek qua genre, muziek en het feit
dat we alleen met vrijwilligers werken,
maar we hopen over drie jaar ook nog
een Cultuurplaninstelling te worden.”
De professionalisering betekent niet
dat de organisatie uitbesteed wordt.

De eerste piketpaaltjes voor het festival werden vrijdag 16 maart in aanwezigheid van wethouder Anne Thielen
(CDA) van gemeente Venray en gedeputeerde Ger Koopmans van provincie Limburg in de grond geslagen.
Ewals: “We zijn nog steeds een vrijwilligersgroep. Alleen maken we daarbij
meer gebruik van de expertise van
ervaren bureaus. Zo richten we ons
onder andere met de promotie meer
op het buitenland. De programmering en festivalbeleving gaan naar een
hoger niveau en ook willen we meer
aan de slag met sponsoring en talentontwikkeling.”
Jera On Air is een door vrijwilli-

gers georganiseerd muziekfestival in
Ysselsteyn. Het is het grootste festival
voor de punk, hardcore en metalcoreliefhebbers in Nederland. In 2018
wordt het festival voor de 26e keer
georganiseerd. Het vindt dit jaar plaats
op 28, 29 en 30 juni. Op het terrein
staan meerdere festivaltenten, de
Punkbrockbar, een chill-area, een food
court, signeersessies, een festivalmarkt en een camping. In totaal zetten

zich meer dan vijfhonderd vrijwilligers in voor het festival. “We zijn de
grootste vrijwilligersorganisatie van de
Nederlandse festivals”, vertelt organisatielid Bram Jeurissen. “Er komen
bezoekers uit Ysselsteyn, de rest van
Nederland en zelfs van over de hele
wereld. Dit jaar hebben we al kaarten
verkochten aan mensen uit Amerika,
Australië, Zuid-Afrika en uit eigenlijk
bijna alle landen van West-Europa.”

Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl

Geen extra maatregelen Lovinckplein

Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg

Er worden geen extra verkeersmaatregelen genomen om vrachtwagens en snelheidsovertredingen op het Lovinckplein in Ysselsteyn aan te
pakken. Dat blijkt uit een evaluatie van verkeersdeskundigen van gemeente Venray, die zij onlangs naar de werkgroep uit het dorp stuurde.

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kom langs
op ons kantoor voor een exemplaar.

Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a
5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Het Lovinckplein in Ysselsteyn
werd in 2015 verbouwd en een
jaar later nam de gemeente een
aantal verkeersbesluiten om doorgaand vracht- en landbouwverkeer
te weren. Een aantal straten werd
verboden terrein voor het zware
verkeer.

Tweede meting
Om te achterhalen of de maatregelen succesvol zijn, heeft de
gemeente in het najaar een tweede

Geldig t/m 27-03-2018

Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorgservice@garcon.nl

“Wel rijden er dagelijks nog steeds
enkele vrachtwagens en landbouwvoertuigen over het Lovinckplein,
die kunnen worden aangemerkt als
doorgaand verkeer. Het aantal overtredingen is beperkt en het verloop
van deze overtredingen dusdanig
verspreid over de dag dat het vrijwel
niet mogelijk is om hierop te handhaven”, aldus de gemeente. Zij stelt
dat een mogelijke oplossing voor de
resterende overlast is, dat burgers
zelf bedrijven in de buurt aanspre-

meting gedaan. Conclusie: hoewel
het doorgaand vrachtverkeer is afgenomen, worden de inrijverboden nog
dagelijks genegeerd. De werkgroep
Kern & Toegangswegen vroeg afgelopen zomer nog extra aandacht bij de
gemeente voor het probleem. Zij stelt
dat het plein nog allesbehalve verkeersluw is en dat de stoplichten
vaak gebruikt worden als sluiproute.
De gemeente vindt de maatregelen echter voldoende werken en
ziet geen heil in extra handhaving.
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Kempen Media b.v.
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ken op het ongewenste gedrag
van chauffeurs en leveranciers.
“Op vrachtwagens staan contactgegevens die bewoners kunnen
gebruiken. De ervaring leert dat
bedrijven gehoor geven aan dergelijke signalen.”
Volgens de verkeersambtenaren zijn er ook bijkomende
voordelen van de maatregelen:
ook middelzwaar verkeer gebruikt
regelmatig de alternatieve route
via de Ringweg.

Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl
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Gemeenteraadsverkiezingen

Fusiepartij tweede, CDA houdt
koppositie

Verkiezingen 2018

Voorlopige uitslag 2018
Opkomstpercentage: 49,6 procent
*
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D66

De kracht van een dorpsraadvoorzitter in je partij bleek
duidelijk in Merselo en Oostrum. Merselo bracht winst voor
D66: met inmiddels oud-voorzitter van de dorpsraad Theo
Zegers nieuw in de gelederen, steeg de partij in het dorp van
32 stemmen in 2014 tot 161 stemmen dit keer. Zegers gaf aan
het stiekem wel verwacht te hebben, maar was toch blij dat
‘zijn’ dorp hem steunde. De groei van D66 gaat ten koste van het
CDA, dat ruim zestig stemmen inleverde, maar toch de grootste
bleef in het dorp. In Oostrum, waar dorpsraadvoorzitter Bas
Künen op de kandidatenlijst van VVD stond, steeg deze partij van
98 naar 219 stemmen. Daarmee werd de partij nét tweede, vlak
achter het CDA dat 234 stemmen haalde. In Smakt, Vredepeel,
Castenray, Oirlo, Heide, Geijsteren, Merselo, Ysselsteyn en Leunen
werd het CDA de grootste partij. Samenwerking Venray werd
de grootste in Veulen en Venray Lokaal ging er met de winst in
Blitterswijck en Wanssum vandoor.
In de eerste ronde kwamen de uitslagen binnen van Smakt,
Vredepeel, Castenray, de mobiele stembus en Oirlo. CDA bleef
bij deze stembureaus veruit de grootste. Venray Lokaal nam
in Smakt, Oirlo en Castenray de tweede plek in. Vooral in Oirlo
steeg de partij. Dat ging ten koste van Samenwerking Venray.
Ook D66 verdubbelde het aantal stemmen dat ze in Oirlo kreeg.
D66 is heel tevreden met de uitslag. “We waren vorig jaar
al de derde grootste partij en dat blijven we hopelijk”, aldus
lijsttrekker Daan Janssen. “Onze achterban zegt dus: ‘prima,
ga zo door’. We hebben waarschijnlijk meer stemmen dan
vorig jaar. Dat is fantastisch. Waar het aan ligt, is moeilijk te
zeggen. Deels komt het denk ik door onze nieuwe mensen.
Theo Zegers en Bart Jilesen hebben voor veel stemmen
gezorgd.” Janssen gaat straks naar huis met een heel goed
gevoel. “Een overwinningsgevoel. Onze partij is gegroeid en dat
zie je nu terug. Zelfs in de dorpen hebben we meer stemmen
gekregen. We hebben laten zien dat D66 staat als een huis.”
Ook Jan Hendriks van SP was tevreden, nu het er op lijkt dat

Samenwerking
Venray

Venray Lokaal mag zich de tweede grootste partij noemen
na de uitslagen. De fusiepartij hoopte op minimaal zes zetels
uit te komen, één meer dan PP2 en inVENtief de afgelopen
periode samen hadden. Lijsttrekker Carla Brugman was heel
tevreden, maar had gehoopt dat het machtsblok van CDA
kleiner zou worden. “Ik ben heel blij met de uitslag, het is
jammer dat de kleine partijen moeten vechten om de zetels
en dat het CDA er met de grote meerderheid vandoor gaat.
We hadden verwacht dat CDA minder zetels zou krijgen.
We hoopten dat we de tweede partij zouden worden en
dat is gelukt. Met onze fusiepartij zijn we over onze eigen
schaduw heengestapt. Mensen willen geen versnippering
en we hebben laten zien dat we met twee lokale partijen
meer binding kunnen bereiken. Haar medelijsttrekker Tino
Zandbergen is ook tevreden: “Niet alleen over het aantal
zetels, maar ook over de club die hier staat. Van jong tot oud,
we zijn heel trots op hen.” Brugman: “Ik heb vijf verkiezingen

Dorpsraadvoorzitters blijken
stemmentrekkers

SP

Kleine partijen
moeten vechten om zetels

meegemaakt, maar deze was de allerspannendste.
De verwachtingen waren heel hoog, dus we hadden ook veel
te verliezen. Als je als nieuwe partij van nul naar zes zetels
gaat, dan mag je heel trots zijn.”

Venray Lokaal

De lijsttrekkers stonden aan het begin van de avond wat
zenuwachtig op het podium. “Een spannende dag”, noemden
velen van hen het. Jan Loonen (CDA): “Het is het oog van de
orkaan, vandaag was het relatief rustig.” De partijen spraken
hun verwachtingen uit, nog voor de eerste uitslagen binnen
waren. Zo hoopte VVD een zetel te winnen en op drie uit
te komen. SP wilde graag stijgen naar zes zetels, aldus Jan
Hendriks. Samenwerking Venray mikte erop om stabiel te
blijven op drie zetels en D66 wilde er wel een zeteltje bij en
stijgen naar vier zetels.
Winnaar van de avond was geheel naar verwachting
CDA Venray. Lijsttrekker Jan Loonen: “We hebben een lichte
winst behaald. Daar zijn we heel blij mee. Je ziet in heel
Noord-Limburg dat het CDA gewonnen heeft en we zijn blij
dat we die trend hier in Venray voort kunnen zetten.” Als
grootste partij bij de vorige verkiezingen was er voor het CDA
ook het meest te verliezen. “Het is altijd spannend. Je weet
van tevoren niet wat er gaat gebeuren. Ook al waren we al
de grootste, we moesten net als alle andere partijen met
niks beginnen.” De partij hoopte vooraf haar negen zetels te
behouden.

het aantal zetels van zijn partij gelijk blijft. “Natuurlijk hadden
we gehoopt op winst, dat doet elke partij. We hebben ons in
ieder geval actief ingezet, maar uiteindelijk beslist te kiezer.
Met deze uitslag kunnen we goed leven. En over twee weken
gaan we weer de wijk in.”
PvdA was daarentegen zwaar teleurgesteld over de uitslag.
“We hadden gehoopt op een tweede zetel”, gaf lijsttrekker
Henk Bisschops aan. “We hebben zelfs gezegd met drie zetels
dolgelukkig te zijn. Nu blijft er vermoedelijk maar eentje over.
Daar zijn we absoluut niet blij mee.” Waarom de gehoopte extra
zetel er deze keer niet inzat voor de partij, kan Bisschops niet
verklaren. “Aan de inzet ligt het in ieder geval niet. We hebben
heel hard gewerkt. Iedereen was daar lovend over. Maar dat
is niet omgezet in stemmen helaas. We zijn er beroerd van.”
Bisschops blijft nu waarschijnlijk in zijn eentje de fractie van
PvdA in de gemeenteraad vormen.

CDA

“Niet iedereen zal blij naar huis gaan. Maar de strijd aangaan met elkaar heeft ook iets moois. De lijsttrekkers hebben
vanmiddag samen geluncht, dat is ook Venrays.” Met deze woorden opende burgemeester Hans Gilissen de uitslagenavond
van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart.

*Omdat CDA en Venray Lokaal op basis van de stemmen, exact evenveel
recht hebben op de restzetel, is deze nog niet vergeven. Deze wordt vrijdag
verloot, aldus de gemeente.

Verder verloop verkiezingen
De stemhokjes zijn inmiddels weer gesloten, de stemmen geteld en de voorlopige uitslag is bekend.
Toch moet er nog een en ander gebeuren voordat de nieuwe gemeenteraad haar eerste vergadering kan
houden. Wat staat er allemaal nog op de planning?
Donderdag 22 maart:
telling gemeente
Gemeenteambtenaren tellen de dag
na de verkiezingen de stembureauuitslagen bij elkaar op. Het resultaat
van de telling wordt vastgelegd en
ter inzage gelegd in het gemeentehuis.

Vrijdag 23 maart:
officiële verkiezingsuitslag
Het gemeentelijk centraal stembureau
stelt op vrijdag de officiële uitslag van
de stemming vast tijdens een openbare zitting. Per gemeente wordt het
totaal aantal uitgebrachte stemmen en
de aantallen stemmen per lijst en per

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

kandidaat vastgesteld. Ook wijst het
bureau de zetels en restzetels toe aan
de verschillende kandidaten, rekening
houdend met uitgebrachte voorkeursstemmen.
Dinsdag 27 maart:
afscheid van oude gemeenteraad
De gemeenteraad van Venray

benoemt tijdens een openbare vergadering een commissie
van onderzoek. Deze commissie onderzoekt de geloofsbrieven
van de nieuw benoemde raadsleden en deelt haar bevindingen.
Als de geloofsbrieven worden
goedgekeurd, worden de gekozen raadsleden toegelaten tot de
raad. Diezelfde vergadering wordt
afscheid genomen van de oude
gemeenteraad.

Print & Sign in Venray

Woensdag 28 maart:
installatie nieuwe raad
Tijdens een openbare vergadering
leggen alle raadsleden van
Venray hun eed af, inclusief de
raadsleden die opnieuw zijn
gekozen.
Dinsdag 17 april:
eerste raadsvergadering
De eerste ‘echte’ raadsvergadering
van de gemeenteraad in haar
nieuwe samenstelling.

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00
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Exploitant voor
kleine kermissen
Gemeente Venray heeft een exploitant gevonden voor de kermissen in
Castenray, Geijsteren, Heide en Veulen. Eerder maakte de gemeente
bekend dat de exploitant die normaal gesproken alle kermissen in de
kerkdorpen van Venray organiseert, de vier kleinste kermissen niet meer
voor haar rekening wil nemen.
Sinds 1998 organiseert deze exploitant alle dorpskermissen in Venray,
maar dit jaar gaf zij aan de vier kleine
kermissen niet meer voor haar rekening
te willen nemen. Volgens de exploitant
komen er te weinig bezoekers af op
deze kermissen, waardoor de evenementen economisch niet haalbaar zijn.
Gemeente Venray besloot daarom de
kermissen in Veulen, Heide, Geijsteren
en Castenray zelf te organiseren.
Wethouder Ike Busser
(Samenwerking Venray) heeft deze
week groen licht gekregen voor
de overeenkomst met de Venrayse

exploitant Willy Sterrenberg van de
firma Sterevents. Dit bedrijf gaat in
de vier dorpen de kermis inrichten.
Vaste onderdelen zijn een calypso
(octopus), een rups of een funhouse,
een draaimolen, schiettent en suikerspin of snoepkraam.
De wethouder is blij dat de vier
dorpen snel duidelijkheid hebben
over het doorgaan van hun kermis.
“Ik denk dat we de toezegging van
een vergelijkbare kermis hiermee
inlossen.” Alleen voor Geijsteren is de
gemeente nog bezig met één aanvullende vermaakzaak.

Vragen over
uitbreiding Ysselsteyn
Gemeente Venray kan een uitbreiding van een varkensstal in
Ysselsteyn niet verbieden. Dat laat ze weten naar aanleiding van vragen
van bezorgde dorpsbewoners en politieke partijen SP, inVENtief en PP2.
Een aantal buurtbewoners, samengevoegd in de Werkgroep Samen
Opgelucht, stuurde een brief aan de
gemeente waarin ze haar zorgen
uit over de voorgenomen uitbreiding van een varkenshouderij aan
de Ysselsteynseweg in Ysselsteyn.
De bestaande vleesvarkenshouderij
wordt in de plannen van de ondernemer
uitgebreid van bijna 5.200 naar bijna
7.500 varkens.
De ondernemer, omwonenden en
gemeente gingen maandag 12 maart in
overleg met elkaar. Inmiddels heeft de
ondernemer volgens de gemeente ook
contact met hen opgenomen voor een
gesprek over de toekomst van de locatie. “We willen dit gesprek als gemeente
graag aangaan om te zien welke structurele oplossingen mogelijk zijn”, geeft
de gemeente aan.
In hun vragen refereren de werkgroep en de politieke partijen naar de
visie veehouderij 2018, waarin onder

andere de doelstelling staat om een
verdere ruimtelijke scheiding tussen
veehouderijen en bewoners te creëren.
De partijen willen weten of dit grond kan
zijn om de uitbreiding tegen te gaan.
“Mocht de visie veehouderij ons niet
‘helpen’ bij te maken keuzes en indien
wij alleen wet- en regelgeving volgen,
wat heeft de visie dan voor waarde?”,
vragen de gemeenteraadsfracties.
Volgens de gemeente kan men met
deze visie momenteel de ontwikkelruimte in deze situatie niet beperken.
“De uitbreidingsruimte past binnen de
bestaande rechten”, aldus de gemeente.
“We zijn wel voornemens concrete
stappen te zetten naar een afwaartse
beweging van de kern om zodoende
veehouderij en woonkernen meer ruimtelijk te scheiden.” De varkensstal in
kwestie ligt 290 meter van de dichtstbijzijnde woning in de bebouwde kom.
Het punt van geuremissie ligt 100 meter
verder van de komgrens.
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Speeltuin Sneeuwklokje
Venray geopend
Wethouder Ike Busser opende zaterdag 17 maart een speeltuin aan Sneeuwklokje in de Venrayse
wijk Landweert. Gemeente Venray is één van de sponsoren van de speeltuin. De realisatie van de
speeltuin is te danken aan een aantal enthousiaste inwoners, stelt de gemeente. Samen met talrijke
sponsoren hebben ze deze speeltuin mogelijk gemaakt. Kinderen kunnen er vanaf zaterdag spelen
op onder andere de schommel, het klimrek en de wiebelbrug.

Verdachten woninginbraak
Merselo opgepakt
De politie heeft onlangs twee mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij
meerdere woninginbraken in Limburg en Zeeland. Een van hen, een 30-jarige Heerlenaar, zou in januari in
Merselo hebben ingebroken. Dat maakte de politie op donderdag 15 maart bekend.
De man van 30 jaar uit Heerlen
werd op donderdag 8 maart al gearresteerd in Maastricht. Een tweede
verdachte, een man van 50 jaar uit
Maastricht, werd een week later
aangehouden in Maastricht.
De Heerlenaar wordt in ieder
geval verdacht van een woninginbraak op 22 januari in Merselo en
op 15 februari in Arcen. Ook bleek

dat hij in Zeeland actief was: hij
wordt daar verdacht van zes woninginbraken op 15 januari. Uit politieonderzoek bleek dat er bij de inbraken
verschillende auto’s gebruikt zijn.
Een wit bestelbusje leidde naar de
Maastrichtenaar die vorige week
werd opgepakt en die het busje
gehuurd bleek te hebben. De verdachte van 30 gebruikte ook een door

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Venray willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

hem zelf gehuurde donkerkleurige
personenauto.
Het onderzoek is nog in volle
gang, geeft de politie aan. Zij vermoedt dat de Heerlenaar mogelijk nog bij meer woninginbraken
betrokken is, onder andere in het
grensgebied met België. Hij zit de
komende week in ieder geval nog in
hechtenis.

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Onderscheiding voor Jeroen van de Leur
Jeroen van de Leur (44) uit Leunen heeft uit handen van burgemeester Hans Gilissen de Bronzen
Waarderingspenning van gemeente Venray gekregen. Hij kreeg de onderscheiding maandag 19 maart tijdens
zijn afscheid als voorzitter van Dorpsraad Leunen in MFC De Baank.

Van de Leur nam maandag na
elf jaar voorzitterschap afscheid van
Dorpsraad Leunen en daarmee ook
van het Dorpsradenoverleg waarin
hij Leunen vertegenwoordigde.
“Jeroen vervulde een zeer actieve rol
als voorzitter. In diverse werkgroepen van de dorpsraad maakte hij
zich altijd hard voor het behoud van
de leefbaarheid in Leunen”, aldus
de gemeente. Onder zijn voorzitterschap speelde een aantal dossiers
die een grote impact hadden op het
dorp, zoals het MFC, het centrumplan
en het hotel voor arbeidsmigranten. “Ook hierin nam hij zijn rol en
wist hij door goed naar alle partijen
te luisteren en soms door nieuwe
inzichten in te brengen de soms
moeilijke onderwerpen met luchtigheid en humor te begeleiden”, aldus
de organisatie.

Pleitbezorger
“Bij publieke optredens,
maar ook in de overkoepelende

‘Aanpak werkt goed’

Wijkleerbedrijf gemeente
Venray gaat verduurzamen
Gemeente Venray wil haar wijkleerbedrijf verder door ontwikkelen. In dit project bieden leerlingen informele hulp- en ondersteuning bij wijkbewoners en worden zij tegelijkertijd in twee jaar tijd opgeleid tot medewerker zorg & welzijn. Het afgelopen jaar bleek dat de aanpak goed werkte, stelt de gemeente. Daarom werd
vrijdag 16 maart tussen de bestaande partners en nieuwe partner De Zorggroep een nieuw convenant werd
gesloten voor onbetaalde tijd.

Stichting Dorpsradenoverleg bleek
Jeroen een uitstekend pleitbezorger
voor Leunen. Hij leverde ook een
bijdrage aan de beeld- en besluitvorming over gemeentebrede onderwerpen die andere dorpen betroffen,
zoals Glasweb Venray, woningbouw,
Via Venray, de problematiek van
kleine scholen en de website
dorpenvenray.nl” Daarnaast is
Jeroen al jaren actief als jeugdleider
bij SV Leunen.

Gemeentebrede
onderwerpen
Met het aftreden van Van de
Leur en het stoppen van een aantal andere dorpsraadsleden, moest
de Leunse dorpsraad op zoek naar
vervanging. Zij lijkt deze nu gevonden te hebben. In de vergadering
van maandag 16 april worden de
taken opnieuw ingevuld en wordt
de opvolger van Jeroen van de Leur
bekendgemaakt. (Foto: Hoedemaekers)

Diesel gelekt in
Oostrum
In Oostrum heeft op vrijdag 16 maart een dieseltank brandstof
verloren. De brandweer heeft diesel kunnen indammen en er is geen
gevaar voor de omgeving en het milieu geweest.
Rond 13.30 uur moest de brandweer uitrukken naar een bedrijf op
de Nobelstraat in Oostrum. Op het
bedrijfsterrein daar is een vrachtwagen een dieseltank met een
inhoud van 400 liter brandstof
verloren. De diesel stroomde uit
de tank, maar de brandweer heeft

kunnen voorkomen dat er diesel naar omgrenzende percelen is
gelopen. Ook is er geen vloeistof in
het oppervlaktewater terecht gekomen. Het bedrijf en de transporteur
gingen gezamenlijk bekijken hoe
de diesel het best opgeruimd kan
worden.

Botresten
aangetroffen
Politie Venray kreeg zondagmiddag 18 maart een melding met een
verzoek om te gaan kijken op een locatie in Venray. Kinderen hadden
daar tijdens het spelen mogelijke menselijke botresten aangetroffen.
”Ter plaatse gekomen was ons
ook niet duidelijk wat het precies
was”, liet de politie weten. Zij had
daarop contact met de Forensische
Opsporingsdienst. Deze gaf uitsluit-

Wethouder Anne Thielen (CDA) poseert met het convenant
en de vertegenwoordigers van de verschillende partners. (Foto: Paul Poels)
Met het convenant wordt ingezet
op een slagingspercentage van 80 procent, de inzet van 10.000 informele zorguren per jaar en 60 procent uitstroom
naar een vervolgopleiding of arbeidsmarkt. De leerlingen van het wijkleerbedrijf zijn mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt die bij de gemeente
Venray een uitkering ontvangen of
reguliere MBO-leerlingen die meer aandacht en ondersteuning nodig hebben.
“Van de zestien leerlingen hebben
in totaal elf leerlingen hun diploma
gehaald. Van hen is 82 procent aan het
werk. In totaal hebben de leerlingen
13.500 zorguren geleverd. Omdat de

aanpak goed werkt, in een behoefte
voorziet en leidt tot uitstroom hebben we met de samenwerkingspartners Proteion, MET GGZ, Vincent van
Gogh, Synthese, Gilde opleidingen en
Calibris Advies gewerkt aan een verduurzaming van het project”, aldus
de gemeente. “Bij verduurzaming is
gekeken naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid in plaats van het
huidige opdrachtgeverschap vanuit de
gemeente.” Zorgpartner De Zorggroep
heeft zich ook aangesloten bij het convenant.
De partners willen het wijkleerbedrijf nog meer aan laten sluiten

bij hun doelgroep. Daarom wordt er
vanaf nu ook niveau 1 aangeboden
naast niveau 2 zorg & welzijn.

Gezamenlijke
verantwoordelijkheid
Ook komt er een flexibelere
instroom voor leerlingen en ziet het
wijkleerbedrijf ook mogelijkheden om
naast zorg in de wijk ook kantinewerk
of facilitaire werkzaamheden bij een
fitnesscentrum, hotel of detailhandel aan te bieden. Gemeente
Venray heeft in totaal 200.000 euro
geïnvesteerd in het project.

sel: “Zij kon ons voor 100 procent
mededelen dat het geen menselijke resten betrof”, aldus de politie.
De gemeente heeft de botresten verwijderd van de locatie.

Gemeente houdt
enquête over rotondes
Gemeente Venray houdt op haar Facebook-pagina een volksraadpleging over de zestien rotondes binnen de bebouwde kom van Venray.
Via een enquête kunnen inwoners onder andere hun mening geven
over de verkeersveiligheid en de breedte van de fietsstroken.
De gemeente geeft aan de
enquête uit te schrijven omdat ze
graag wil weten wat gebruikers
vinden van de fietspaden op deze
rotondes. “Zijn de bochten misschien
te scherp, voel je je niet gezien door
kruisende auto’s of zijn de fietspaden te smal? Of voel je je juist veilig
en pak je vaker de fiets vanwege de

goede fietspaden?” De gemeente
geeft aan de resultaten te gebruiken
bij het aanpassen van bestaande of
de aanleg van nieuwe fietspaden op
rotondes.
Inwoners kunnen de enquête
tot 27 maart invullen. De resultaten
worden via de Facebook-pagina van
gemeente Venray gedeeld.
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Natuurlijk Spelen

Herinrichting Schakelplein Leunen
onderweg
Op zaterdag 17 maart zijn vrijwilligers begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de
herinrichting van het Schakelplein in Leunen. Een week eerder al werd in het kader van NLdoet begonnen met
het weghalen van de wipkippen. Het nieuwe plein wordt een openbare speelruimte en een ontmoetingsplek
voor iedereen.

werkgroep Herinrichting Dorpsplein.
De dorpsraad heeft samen met het
MFC en verschillende betrokkenen
rond het plein samengezeten om tot
een plan te komen. Van Kruijssen:
“In de goede traditie van handen
uit de mouwen steken is een werkgroep Herinrichting Dorpsplein in het
leven geroepen die dit coördineert.
Eén van de onderdelen van de werkgroep is zelfwerkzaamheid. Voor het
Schakelplein zijn de gebruikers samen
betrokken bij totstandkoming van
dit plein. Kinderopvangorganisatie
‘t Nest en stichting SameninLeunen
zijn kartrekker namens de werkgroep
dorpsplein.”

Open sfeer creëren

Het opknappen van het plein
maakt onderdeel uit van de herinrichting van het dorpsplein.
Toen MFC De Baank gebouwd werd, is

voor financiële ondersteuning van de
gemeente afgesproken dat het MFC
en het dorpsplein gerenoveerd zouden worden. Het oude gemeenschaps-

huis De Brink, dat op de zandgrond
stond waar nu een plein wordt ontwikkeld, is daarom afgebroken, vertelt Annemarie van Kruijssen van de

Het plein werd door jong en oud
gestript om ruimte te maken voor
een nieuwe openbare speelruimte.
Met het thema Natuurlijk Spelen
wordt de komende weken een fris en
nieuw uiterlijk aan het plein gegeven. Van Kruijssen: “Natuurlijk Spelen
gaat uit van natuurlijke elementen en
natuurlijke vormen die kinderen uitdagen tot zelf bedenken hoe ze dit kunnen gebruiken om te spelen. Dus we
werken met groen, bomen, stenen,
zand, perkjes en minder vaste speeltoestellen. Het thema past bij de huidige ontwikkeling in spelen, waarbij
fantasie geprikkeld wordt en kinderen

leren zelf te spelen.”
Voor de realisatie van het
plein kregen de organisaties onder
andere subsidies van Jantje Beton,
Coöperatiefonds Rabobank en financiële bijdrages van ’t Nest (voorheen
Kindwereld) en Stichting Samen in
Leunen. “Helaas hebben we niet alle
gelden rond gekregen om alle plannen
te realiseren. Grote wens was om het
huidige hekwerk te vervangen door
een ander hek, wat meer open was
en uitnodigt voor ontmoeten. Met de
huidige gelden kunnen we alleen
alles binnen het hekwerk aanpassen.
We proberen hierbij met wat aanpassingen in beplanting en verwijderen
van grote bloembakken een open
sfeer te creëren.”
In de lente hopen de vrijwilligers
het plein te kunnen openen. “We plannen ergens in de lente een grote
opening met een soort van tuinfeestachtige activiteit”, aldus Van Kruijssen.
Voordat het zover is, is nog wel zelfwerkzaamheid nodig. “Komende
zaterdag moeten we nog enkele activiteiten in kader van zelfwerkzaamheid aanpakken. Vanuit ouders van
‘t Nest/Kindwereld en de werkgroep
Zelfwerkzaamheid hebben we handen
om dit aan te pakken. Daarnaast heeft
de scouting toegezegd met de
Scouting+ moestuinbakken te maken
voor het nieuwe plein.”

Waarderingspenning Mieny Smits-Vullings
Mieny Smits-Vullings kreeg op maandag 19 maart de Bronzen Waarderingspenning van gemeente Venray.
De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Hans Gilissen bij haar afscheid van Dorpsraad Leunen.

als vrijwilliger bij de dorpsdagbesteding ‘Zorgsaam’, een stichting
die ervoor zorgt dat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig in Leunen kunnen
blijven wonen. In het carnavalsseizoen
is Mieny vaak te vinden als vrijwilli-

ger bij carnavalsvereniging ’t Knölleke
in Leunen.
Voor al haar inzet voor de
gemeenschap kreeg ze de Bronzen
Waarderingspenning.
(Foto: Hoedemaekers)

Raadsperiode 2014-2018

Hoge stijging
OZB Venray
De onroerendezaakbelasting (OZB) is in Venray de afgelopen vier
jaar harder gestegen dan in buurgemeenten in Noord-Limburg.
Ook omliggende Brabantse gemeenten hebben deze belasting minder
hard laten stijgen tussen 2014 en 2018.

Mieny Smits-Vullings (60) verzorgde ruim zeventien jaar het
secretariaat van Dorpsraad Leunen.
Vanuit de dorpsraad is zij sinds
2012 ook actief in de Werkgroep

Wandelpaden Leunen (WWL), waarvoor zij de verslaglegging van vergaderingen verzorgt. Daarnaast is zij
betrokken bij het uitzetten en beschrijven van de wandelroutes.

Volgens de gemeente was Mieny
tot 2013 secretaresse voor het dagelijks bestuur en de raad van toezicht
van Stichting MFC Leunen en gemeenschapshuis De Brink. Ook is zij actief

Venrayse woningeigenaren betalen sinds 2014 12,3 procent meer aan
onroerendezaakbelasting. Dat blijkt
uit het jaarlijkse woonlastenonderzoek van Vereniging Eigen Huis.
Landelijk gezien steeg de belasting
met 9,5 procent in vier jaar.
De stijging van de OZB in Venray
was afgelopen raadsperiode vaker
onderwerp van discussie. Tijdens de
laatste begrotingsvergadering in
2017 werd vastgesteld dat de OZB
de komende jaren alleen met een
inflatiecorrectie toe mag nemen.
Over de vier afgelopen jaren gezien,
is de stijging in Venray echter de
hoogste in de regio. Alleen gemeente

Peel en Maas heeft een hogere
stijging laten zien, van 16,3 procent.
In Horst aan de Maas (5,7 procent),
Venlo (8,9 procent), Boxmeer
(4,7 procent) en Gennep (5,6 procent)
lag het percentage aanzienlijk lager.
Volgens VVD Venray steeg de OZB
in Venray sinds 2008 zelfs met 33
procent.
In Midden- en Zuid-Limburg komen
hogere stijgingen voor. In Meerssen
was de stijging de afgelopen
raadsperiode het hoogst, daar moet
men 60 procent meer betalen, een
stijging van 170 euro in vier jaar. Ook
in Heerlen (30 procent) en Weert (23
procent) steeg de OZB aanzienlijk.
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Opstellen plan

Provinciale bijdrage voor
opknappen station Venray
Gemeente Venray wil het station en de stationsomgeving in Oostrum opwaarderen tot een volwaardig
knooppunt voor het openbaar vervoer. Voor het opstellen van een plan hiervoor krijgt zij 225.000 euro van
provincie Limburg. Gedeputeerde Hubert Mackus overhandigde dit bedrag donderdag 15 maart alvast symbolisch
aan wethouder Jan Loonen.

Vredepeel

Militaire
ceremonie
De Duitse luchtverdedigingseenheid Flugabwehrraketgruppe 61 komt
in april onder bevel bij het Nederlandse Defensie Grondgebonden
Luchtverdediging Commando. Op de Luitenant-generaal Bestkazerne in
Vredepeel vindt daarom op woensdag 4 april een militaire ceremonie
plaats, die wordt bijgewoond door de Duitse minister van Defensie, Ursula
von der Leyen en de Nederlandse minister Ank Bijleveld-Schouten, evenals
de Duitse en Nederlandse plaatsvervangend commandant der
Strijdkrachten.
Nederland en Duitsland zetten een volgende stap op het
gebied van militaire samenwerking. Onder toeziend oog van de
Duitse en Nederlandse ministers van
Defensie, wordt op woensdag 4 april
de Duitse luchtverdedigingseenheid
Flugabwehrraketengruppe 61 onder
bevel gesteld bij het Nederlandse
Defensie Grondgebonden
Luchtverdedigings Commando
(DGLC). Ook gaan Duitse militairen
deel uit maken van de staf van het
DGLC. Hiermee integreren Nederland
en Duitsland een deel van hun luchtverdedigingscapaciteiten.

Intensiever
samenwerken
Naast de integratie van eenheden wordt ook onderzocht hoe de
verschillende Duitse en Nederlandse

Gemeente Venray wil, in het verlengde van de opwaardering van de
spoorverbinding tussen Nijmegen en
Roermond, het station en de omgeving daar omheen ook aanpakken.
Hiermee wil zij het openbaar vervoer en het reisgemak verbeteren.
Zo moet er een ruimer busstation
komen, worden de fietsenstalling en
de parkeerplaatsen uitgebreid, wordt
het stationsgebouw opgeknapt en
komen er meer voorzieningen voor
reizigers. Wethouder Jan Loonen
(CDA): “Een goed functionerend station levert een belangrijke bijdrage
voor de economische ontwikkeling en
bereikbaarheid van Venray.”
De provincie ondersteunt deze
ambitie van gemeente Venray, geeft
ze aan. De plannen passen in het pro-

vinciale uitvoeringsprogramma voor
OV-overstappunten. Dit programma
zet in op het naadloos over kunnen
stappen van de ene naar de andere
vervoerswijze, een prettig verblijfsklimaat op en rond het station en het
gemakkelijk een weg kunnen vinden
van en naar het station.

jaar gezamenlijk een visie uit. Bij de
uitwerking van de plannen worden
ook Arriva, NS, Prorail, omwonenden en omliggende bedrijven en
instellingen betrokken. Gemeente
Venray wordt de trekker van het project. Zij wil de stationsvisie uiterlijk
1 maart 2019 klaar hebben. Een aantal maatregelen moet namelijk al
gerealiseerd zijn als de treinen eind
2022 elektrisch gaan rijden.
Provincie Limburg wil de Maaslijn,
de spoorverbinding tussen Nijmegen
Daarom verleent de provinen Roermond, opwaarderen.
cie een subsidie van 225.000 euro
Vanaf eind 2022 gaan de treinen op
voor de planvoorbereiding en het
dit traject elektrisch rijden. Op termijn
opstellen van een concrete visie
wordt het spoor geheel verdubbeld,
op de toekomst van het station.
kan de dienstregeling worden geïnGemeente Venray investeert zelf ook
tensiveerd en kunnen meer reizigers
225.000 euro.
Provincie en gemeente werken dit worden vervoerd.

Gezamenlijke visie
uitwerken

Wij zoeken een
Wij
zoeken
zoeken een
een
•Wij
W-installatie

monteur en een
•• W-installatie
monteur
W-installatie
monteur en
en een
een
CV-servicemonteur
•• CV-servicemonteur
CV-servicemonteur

luchtverdedigingseenheden nog
intensiever met elkaar kunnen
samenwerken op het gebied van
doctrinevorming, opleidingen en het
delen van kennis. Daarom is nu binnen het DGLC een binationaal kenniscentrum opgezet om de kennis
en kunde van beide landen bij de
bestrijding van bemande en onbemande vliegende toestellen en ballistische raketten te verbeteren.

Heb jij
Heb
Heb jij
jij
Persoonlijkheid
Persoonlijkheid
Persoonlijkheid
Drive en
Drive
en
Drive en
Rechterhanden?

2
2
2 Rechterhanden?
Rechterhanden?

Belangrijk speerpunt
Meer militaire samenwerking tussen Europese partners is
een belangrijk speerpunt van het
kabinet. Om deze reden staat het
Nederland-Duitse samenwerkingsverband op termijn open voor
andere Europese landen om hieraan deel te nemen. Duitsland is één
van de strategische partners van
Nederland.

WIJ BIEDEN
WIJ
Vrijheid.
WIJ BIEDEN
BIEDEN

Vrijheid.
Verantwoordelijkheid.
Vrijheid.
Verantwoordelijkheid.
Vertrouwen.
Verantwoordelijkheid.
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Provinciale subsidie

Zonnepanelen en led-verlichting voor drie
Venrayse basisscholen
Scholenkoepel SPOVenray kan met provinciale subsidie de Venrayse basisscholen De Bongerd, De Hommel en
De Klimboom verduurzamen. Zij krijgt minimaal 75.000 euro voor het aanbrengen van zonnepanelen en het
plaatsen van led-verlichting.

De subsidie van de provincie is
bedoeld voor extra maatregelen op
het gebied van energie en klimaat,
bovenop op de maatregelen in het
kader van het landelijk programma
Frisse Scholen. Dat programma richt
zich vooral op een gezond binnenkli-

maat. Met de subsidie van provincie
Limburg kunnen er ook aanvullende
maatregelen aan de buitenkant genomen worden, die onder andere geld
en energie kunnen besparen. De subsidieaanvraag is in samenwerking met
de gemeente gedaan.

Politie Venray heeft onlangs diverse panden in de omgeving van de Paterstraat in Venray gecontroleerd.
Het vermoeden bestond dat hier een illegale hennepkwekerij aanwezig was. De politie heeft echter niks
aangetroffen, laat zij op dinsdag 20 maart weten.
stroomafname in de omgeving van
de Paterstraat. Om uit te sluiten
dat er een hennepkwekerij aanwezig was, heeft de politie naar eigen
zeggen “uit voorzorg diverse pan-

Gemeente krijgt
kapelletje
voor 1 euro
Gemeente Venray heeft het kapelletje aan de Deurneseweg in
Merselo geschonken gekregen. De HH. Antoniusabt- en
Alfonsuskapel is momenteel eigendom van een inwoonster van
Venray. Vanwege haar hoge leeftijd heeft ze besloten het kapelletje
en de bijbehorende grond voor het symbolische bedrag van 1 euro
aan gemeente Venray te verkopen. De vrouw was op leeftijd en
wilde de toekomst van het kapelletje veilig stellen. Daarom besloot
zij het kapelletje aan de gemeente te schenken. Stichting Kruisen
en Kapellen zet zich in voor het behoud van monumentjes van
devotie in Venray en zal ook de zorg gaan dragen voor het
monumentje aan de Deurneseweg. Van de gemeente krijgt zij hier
jaarlijks een bijdrage voor. Het kapelletje stamt uit 1920 en eert de
St. Antoiusambt, de patroon van de boeren en het vee, en
St. Alfonsus, de stichter van de Orde der Redemptoristen.

schoolbestuur hebben voor een aantal andere scholen in de gemeente
subsidieaanvragen in voorbereiding.
Hoeveel aanvragen uiteindelijk de
deur uitgaan, hangt onder andere
af van het moment van uitvoering.
Eén van de eisen van de provincie is
dat uiterlijk negen maanden na de
toekenning van de subsidie de maatregelen genomen moeten zijn.

“We gebruiken de subsidie waar
het kan voor zonnepanelen en anders
bijvoorbeeld voor het vervangen van
de tl-verlichting door led-verlichting.
In alle gevallen zorgen we dat deze
middelen bijdragen aan meer duurzame manier van energie opwekken of

Politie zoekt, maar vindt
geen hennep
Aanleiding voor de controle
op hennep was een melding die
de politie ontving van een energieleverancier. Deze had onregelmatigheden geconstateerd in de

een lager energieverbruik. Per school
is maximaal 25.000 euro beschikbaar”,
licht SPOVenray-bestuurder Marcel
Reulen toe. De werkzaamheden
worden zoveel mogelijk door lokale
installateurs uitgevoerd. Basisschool
De Klimboom in Landweert, die
komende maanden wordt verbouwd,
krijgt in ieder geval zonnepanelen
op het dak. Gemeente Venray en het

den gecontroleerd.” Daarbij werd
niks aangetroffen. Zij onderzoekt
nog wat de oorzaak is van de
onregelmatigheid in het stroomverbruik.

Vier generaties
in Venray
Met de komst van de kleine Puck bestaat haar familie nu uit vier
generaties vrouwen. Overgrootmoeder Mien Theeuwen-Janssen
(78) uit Blitterswijck en oma Helma Verkoijen-Theeuwen (51) en
mama Imke Verkoijen (28) uit Venray zijn heel blij met haar.
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Aandacht voor
veiligheid gebiedsontwikkeling
Wanssum
Tijdens de landelijke Dag van de Veiligheid op vrijdag
16 maart vroegen aannemer Mooder Maas en Projectbureau
Ooijen-Wanssum aandacht voor veiligheid tijdens de uitvoering van de gebiedsontwikkeling. Ze onthulden daarvoor vijf
grote spandoeken, die onder andere in Wanssum, Geijsteren
en Blitterswijck naast de weg komen te staan. Op elke foto
staan een aantal bewoners uit het projectgebied, een medewerker van het projectbureau en een medewerker van Mooder
Maas. Bouwend Nederland, UNETO-VNI, Aannemersfederatie
Bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw en andere
stakeholders hebben de handen ineengeslagen om jaarlijks,
op de derde vrijdag in maart ‘Bewust Veilig’ te zijn. Op veel
bouwplaatsen, projecten en in bedrijven verspreid over het
land werd stilgestaan bij veilig werken.

Nieuw leven voor oude basisschool

‘Bruisend hart voor leefbaar Heide’
Het heeft even geduurd, maar dinsdag 20 maart werd na zeven jaar praten het oude schoolgebouw in
Heide officieel eigendom van het dorp. Stichting Leefbaarheid Heide en gemeente Venray tekenden
gezamenlijk de erfpacht- en opstalovereenkomst. De voormalige school gaat het bruisende hart worden voor
Heide, geregeld voor en door de inwoners.

exploitatie wordt samen geregeld met
Dorpscoöperatie Heide. Gerrit Michels,
voorzitter van de stichting, is
opgelucht dat de handtekeningen
officieel gezet zijn. “Het project heeft
heel veel stappen en ontwikkelingen
gekend. Er zijn echt momenten
geweest dat we dachten ermee
te stoppen, maar we hebben niet
opgegeven. We zijn ontzettend blij
dat we dit nu met z’n allen bereikt
hebben. Het gebouw gaat dienen
als bruisend hart voor een leefbaar
Heide.” Verantwoordelijk wethouder
Ike Busser: “Het is inderdaad een
zoektocht geweest en het heeft
z’n tijd gekost. Alle hulde voor het
volhouden. We hopen dat het een
florerende plek wordt waar iedereen
in het dorp elkaar kan treffen, zijn ei
kwijt kan. Het schoolgebouw wordt
een bindend element in Heide.”

Allerlei activiteiten
opgezet

Het gebouw stond al jaren bekend
als basisschool De Hei, maar heeft
niet altijd zo geheten. Haar eerste
naam was de St. Bernadetteschool,
die geopend werd in 1953. De vorige
school, gelegen in het hart van het
dorp op de locatie van het huidige
gemeenschapshuis, werd tijdens de
Tweede Wereldoorlog platgebombardeerd. Het dorp ontwikkelde zich in
noordoostelijke richting en de nieuwe
school en de kerk die later volgden,
vormden opnieuw het hart van het
dorp. Toen de basisschool, die inmiddels De Hei heette in 2011 moest
sluiten, was het voor de inwoners van
Heide meteen duidelijk: het karakteristieke gebouw mocht niet verloren gaan. De leefbaarheid zou al een
terugslag kunnen krijgen door het
sluiten van de school, verwachtten
de inwoners, en daarom moesten er
nieuwe activiteiten ontplooid worden.

Het schoolgebouw bood hier alle gelegenheid voor.
Hoewel de eerste ideeën voor het
verwerven van het schoolgebouw al
in 2011 ontstonden, duurde het nog
een paar jaar voordat het dorp het
gebouw ook echt in handen kreeg.
In 2014 werd de Dorpscoöperatie
Heide opgericht, die al vanaf het begin
af aan druk bezig was met het verwerven van vrijwilligers en kapitaal.
Het gebouw werd intussen door de
gemeente verhuurd aan een zorgondernemer, maar was ook al gedeeltelijk opengesteld voor dorpsbewoners.
Per 1 januari eindigde het huurcontract met de zorgondernemer en
kregen de inwoners van Heide het
schoolgebouw alvast in bruikleen.

Stichting Leefbaarheid Heide is
eigenaar van het pand en de

In Heide hebben ze in afwachting
van de officiële ondertekening
niet stilgezeten. De afgelopen
driekwart jaar had het dorp het pand
al in bruikleen en zijn er allerlei
activiteiten opgezet. In de voormalige
kleuterschool is een lunchroom

Gebouw in bruikleen
De officiële overdracht van het
gebouw was dinsdag 20 maart.

Wethouder Ike Busser en stichting
Leefbaarheid Heide ondertekenen de overeenkomst

gevestigd en heeft Bakkerij Van Gassel
een verkooppunt. Enkele lokalen
worden gebruikt door kinderopvang
‘Wauw, speciaal voor jou’. “Het is fijn
dat we al ervaring hebben kunnen
opdoen afgelopen tijd, maar nu
moeten we zorgen dat de schoorsteen
blijft roken”, stelt Carla Schreurs van
de dorpscoöperatie. “We gaan de
activiteiten doorzetten en kunnen nu
eindelijk ook naar de lange termijn
gaan kijken.” Eén van de projecten van
de stichting en dorpscoöperatie wordt
het opknappen en verbeteren van het
pand. “Daar wordt binnenkort een
plan voor opgesteld”, aldus Schreurs.

‘Schoorsteen moet
blijven roken’
Met de nieuwe eigenaar krijgt het
pand ook een nieuwe naam. Die wordt
op zaterdag 31 maart bekend gemaakt.
Met een nieuw leven voor het schoolgebouw voor de boeg mochten
alle inwoners van Heide suggesties
indienen voor een passende naam voor
het gebouw in zijn nieuwe functie.
In december werd de keuze voor
de naam al in het geheim bepaald.
Tijdens de officiële opening van het
pand op 31 maart maakt burgemeester
Hans Gilissen de nieuwe naam bekend.

10

opinie
facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 11

Ik ga stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen
Hoewel de afgelopen keren zo ongeveer de helft van de stemgerechtigde kiezers op kwam dagen, belooft de uitslag van onze poll veel goeds:
95 procent van de stemmers gaf aan van plan te zijn te stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen.
Laura reageert op Facebook: “Tuurlijk! Ga je niet en laat je het allemaal
gebeuren, dan moet je vier jaar lang niet zeuren!” Ook Robert Westheim uit
Venray vond het duidelijk: “Je hebt in Nederland het recht om je stem te laten
horen, gebruik die stem dan ook. Stem op 21 maart op een partij naar keuze.”

Een paar mensen heeft aangegeven niet te gaan stemmen. Zij hebben
bijvoorbeeld weinig vertrouwen meer in de politiek en hun beloften, of ze vinden dat hun stem toch niks uitmaakt. Anderen besluiten bijvoorbeeld niet te
gaan stemmen omdat de onderwerpen hen niet aan staan of het ze niks uitmaakt. Een overgroot deel van de stemmers op onze poll was echter van plan
zijn of haar stem te laten gelden. Bij het ter perse gaan van deze editie was
het daadwerkelijke opkomstpercentage nog niet bekend, maar 95 procent lijkt
een onwaarschijnlijk hoge opkomst.

Politie moet meer rekening houden
met privacy eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
De politie in Venray heeft onlangs diverse panden in de
omgeving van de Paterstraat in Venray gecontroleerd op illegale
hennepkwekerijen. Aanleiding was een tip van een energieleverancier.
Deze had onregelmatigheden geconstateerd in de stroomafname in de
omgeving van de Paterstraat. Omdat niet duidelijk was in welk pand die
onregelmatigheid was ontstaan, heeft de politie uit voorzorg meerdere
panden in dat gebied gecontroleerd. Daarbij werd overigens niets
aangetroffen.
Goed dat de politie het zekere voor het onzekere neemt en zo breed
mogelijk op onderzoek uitgaat na een dergelijke tip. Daarbij mag de politie
best panden onderzoeken waar geen specifieke tip of aanleiding voor is.

Het belangrijkste is dat de mogelijke hennepkwekerij opgerold wordt.
Eigenaren van panden die misschien onterecht worden onderzocht moeten
daar begrip voor hebben.
Aan de andere kant gaat het misschien wel erg ver dat de politie
zomaar in een heel gebied kan gaan controleren op hennepkwekerijen als
daar geen echte directe aanleiding voor is. Een onregelmatigheid in de
stroomafname kan op heel veel dingen wijzen, dat hoeft niet per se een
hennepkwekerij te zijn. Misschien heeft één van de huizeneigenaren wel
een nieuw elektrisch apparaat dat veel stroom verbruikt. De politie moet
ook rekening houden met de privacy van de mensen.
Politie moet meer rekening houden met privacy. Wat vindt u?

GEDICHTEN
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

De scootmobiel
Wanneer je moeilijk loopt, of ‘op leeftijd’ bent,
Je auto heb je weggedaan, verkocht,
Dan kijk je toch naar andere mogelijkheden.
Er wordt dan ánder soort vervoer gezocht.
Je kinderen, regiotaxi, en je vrienden,
Voorlopig ben je dan wel ‘uit de brand’.
Algaande echter is het teleurstellend.
Je kunt vervoer niet zetten ‘naar je hand’.
Je fiets staat in de schuur, zonder hem te gebruiken.
Je geeft hem dan maar weg aan vriend of kind.
Da’s beter toch, dan dat ie staat te roesten.
Je gunt hem ieder die er baat bij vindt.
Een héél groot voorrecht is dan ’t scootmobieltje
Voor ieder die wat moeilijk is ter been.
Je deur naar vrijheid is dan niet gesloten,
Want, onafhankelijk, kun je nog ergens héén!
Dankbaar zijn rijders van die scootmobieltjes.
En duizenden tuffen in Holland rond!
Hoe gróót is ’t voorrecht tóch te kunnen rijden,
Zelfs met én naast je, aan de riem, je hond!
Graag zeg ik aan gemeente én regering:
Dit is een uitkomst voor ons aller lot.
Hártelijk dank voor ál die scootmobieltjes,
‘Geleend’ aan ons, vanuit de gróte pot!
Hilly Breukink
Reekgraafstraat, Venray

Op het moment dat ik dit
schrijf, moeten we nog naar de
stembus voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Als u dit leest, weet u misschien
de uitslag al. Wat opvalt aan de
campagnes rondom deze
verkiezing is dat het steeds
meer om landelijke, zelfs
internationale problemen lijkt
te gaan. Tijdens campagnes
worden ineens thema’s
belangrijk die lokaal niet spelen
of die op gemeentelijk niveau
weinig tot niet te beïnvloeden
zijn.
In Rotterdam viel een
coalitie uit elkaar door een oude
tweet over Israël. Ik kan me
voorstellen dat het bij een
gevoelig onderwerp prettig is
als je binnen je coalitie dezelfde
mening hebt. Maar wat er ook
gebeurt in Israël, het heeft
geen invloed op prangende
woningkwesties of
buurtproblemen in Rotterdamzuid. Waarmee ik overigens
alles rondom Israël, de
Palestijnen en de jarenlange
strijd niet wil bagatelliseren,
maar het één heeft eenvoudig
weg niet met het ander te
maken.
Doordat de gemeentelijke
verkiezingen in het debat ook
naar een landelijk niveau
worden getrokken, wordt ook
de sfeer van de campagne
grimmiger. Over de ruggen van
de gemeentelijke bestuurders
proberen landelijke politici hun
gelijk te halen. De grimmigheid
in het debat zien we helaas ook
terug op straat, zoals in Emmen
waar een deelneemster aan de
verkiezingen belaagd en
beledigd werd. Op sociale
media waar partijen termen
gebruiken die wangedrag van
huidige bestuurders insinueren.
Of op TV waar een niet nader te
noemen persoon op
‘Sesamstraat-tijd’ dacht een
zeer extreem spotje uit te
moeten zenden. Walgelijk. Ik
hoop dat als u dit leest, we
kunnen constateren dat we het
debat in Venray netjes hebben
kunnen houden.
Willy
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Venrayse huisartsenpraktijken behalen
kwaliteitscertificaat
Huisartsenpraktijken Veltum en Wieënhof uit Venray hebben het HaZo24-certificaat behaald.
Hiermee voldoen ze aan een kwaliteitsnorm voor huisartsenzorg. Controleurs van Lloyd’s Register hebben de
certificaten op donderdag 15 maart uitgereikt.

punt bij het maken van verbeterplannen als het gaat om continuïteit van
zorg, effectieve zorgverlening en het
aanbieden van de juiste zorg. Met het

behalen van het certificaat leggen de
praktijken een basis voor continue
verbetering van de kwaliteit van zorg”,
aldus de organisatie.

Lezing over faalangst
Praktijk van der Coelen verzorgt op woensdagavond 11 april een
lezing over faalangst bij kinderen. De avond begint om 20.00 uur in de
winkel Tante Truus in Venray.
Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen deelnemers meer
informatie over wat zij als ouder
of verzorger kunnen doen in het
ondersteunen van hun kind bij het
overwinnen van zijn of haar faalangst. Wat is faalangst eigenlijk?

Starter in de Regio
Osteopathie Vivi

Medewerkers van de huisartsenpraktijk Wieënhof met het behaalde certificaat
Het traject om de certificaten te
halen en daarmee een verbeterslag
toe te passen in Noord-Limburg startte
in 2014. Doel was om eind 2017 alle

huisartsenpraktijken in de regio én
koepelorganisatie Cohesie gecertificeerd te hebben. Dit doel is nu bereikt
en daarmee is Noord-Limburg de eer-

Welke soorten faalangst zijn er?
Deze en andere onderwerpen komen
in de lezing aan bod.
Aanmelden kan via
brenda@praktijkvandercoelen.nl en
kijk voor meer informatie op
www.praktijkvandercoelen.nl

ste regio die geheel gecertificeerd is.
“Binnen het HaZo24kwaliteitssysteem staat de patiënt
centraal. De patiënt is het uitgangs-

Hippe Kip Kindermode
eerste ‘Starter 2018’

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Osteopathie Vivi
Wim Vievermans
Wieenhof 45
Venray
06 15 88 34 88
info@osteopathie-vivi.nl
www.osteopathie-vivi
Gezondheid/Osteopathie
01-02-2018
gekeken naar het lichaam in al
haar facetten. Het kan worden
toegepast bij iedereen.
Mensen met acute en chronische
klachten, vage klachten of klachten waarmee ze moeten leren
leven kunnen bij hem terecht.
Zijn motto is 'blieëve loeëpe',
omdat Wim mensen in beweging
wil krijgen of houden.

De nieuwe winkel met kindermode, Hippe Kip in De Passage in Venray, is de eerste Starter van het Kwartaal
2018. Dat maakte gemeente Venray op dinsdag 19 maart bekend. Eigenaresse Janne van Broekhoven opende
haar deuren een kleine maand geleden.

Doelgroep
Osteopathie is voor iedereen
die eens op een andere manier
naar zijn of haar klachten wil
laten kijken.
Activiteiten
Wim Vievermans startte in
februari zijn eigen praktijk
Ostheopathie Vivi in gezondheidscentrum de Wieënhof in Venray.
Wim studeerde fysiotherapie en
had eerder een fysiotherapiepraktijk. Nu heeft hij een osteopathiepraktijk in zijn eigen
woonplaats. Bij ostheopatie wordt

“Janne van Broekhoven is zelf een
jonge moeder van twee kleine kinderen. Na de sluiting van de enige
kinderkledingwinkel in Venray zag zij
haar wens om zelfstandig ondernemer
te worden als kansrijk en besloot de
stap te maken”, aldus de gemeente.
Van Broekhoven heeft een achtergrond in marketing en communicatie.
Met hulp van een professionele interi-

eurbouwer bouwde ze in haar winkel
een echte catwalk, aldus de gemeente,
waar kinderen hun kleding kunnen
showen aan ouders en opa’s en oma’s.
“De webwinkel is populair maar we
zijn natuurlijk blij met weer een ‘stenen’ winkel in ons centrum”, zegt wethouder Jan Loonen. “Deze keer is niet
een bedrijf de winnaar geworden maar
een winkelier. Het is goed dat ook die

beloond worden in een tijd dat de concurrentie van het internet zo groot is.”
Met de verkiezing van de Starter van
het Kwartaal willen gemeente Venray,
Rabobank Horst Venray en het Venrays
Ondernemers Platform, startende
ondernemers een steuntje in de rug
geven. Bovendien dingt de winnaar
mee naar een prijs van 1.500 euro voor
de Starter van het Jaar.

Onderscheidend vermogen
Alle facetten van het menselijk lichaam worden bekeken bij
Vivi. Dit leidt vaak tot verrassende conclusies of oplossingen.
Osteopathie Vivi is zeer geïnteresseerd in sportblessures en
steeds terugkerende blessures of
klachten.

OSTEOPATHIE VIVI
Wim Vievermans

Wim Vievermans

Wieenhof 45
5802 EZ Venray

Wieenhof
45
+31
(0)6 1588
3488

5802 EZ Venray

www.osteopathie-vivi.nl
info@osteopathie-vivi.nl

+31 (0)6 1588 3488
www.osteopathie-vivi.nl
info@osteopathie-vivi.nl
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Henry van Loon
Zes jongeren uit gemeente Venray vormen samen het Theater Test Team. Om beurten testen en recenseren zij
theatervoorstellingen van Schouwburg Venray in HALLO Venray. Onlangs zijn Harm Kooter en Mona van de Lest bij
de theatervoorstelling Sleutelmoment van cabaretier Henry van Loon geweest.

die populaire serie”, vertellen ze.
Het publiek is er klaar voor.

Zijn tijd in China
“Voordat de show begint mogen
we Henry ook interviewen. En ja,
hij is er ook helemaal klaar voor.
Hij heeft zich lekker ontspannen
voorbereid op de PlayStation. Of hij
nog iets in petto heeft speciaal voor
Venray? Dat weet hij nog niet, maar
het zou zomaar kunnen. Waar de
show over gaat? Over zijn tijd in
China en zijn Chinese oma. Voor
de rest kan hij er natuurlijk niet
te veel over vertellen. Dat zie je
vanzelf als je de voorstelling ziet.
Het onderwerp van zijn show uit hij
in brieven, verhalen, maar ook in
muziek. Er is van alles te zien in de
show.

Serieuze en
hilarische rollen

Het is 18.30 uur in Schouwburg
Venray en er is nog niet heel veel te
doen, maar er zijn al enkele mensen
nerveus rond aan het lopen. Zo ook
mevrouw Michels. Zij begeleidt de
artiesten die naar de schouwburg in
Venray komen. Ze zorgt ervoor dat de
artiesten op de juiste plek zijn, hun
natje en hun droogje hebben en dat ze
op tijd kunnen beginnen. “Ze heeft er

zin in. Net als wij natuurlijk.”
Maar er waren meer mensen
die er zin in hadden. Het publiek
natuurlijk. Of ze Henry van Loon al
kenden.

geboekt en kende Henry van Loon
eigenlijk niet. “En nu speelt hij in

Henry van loon is zelf een hele
rustige man. Zo vertelt hij ons dat
hij ‘vroeger’ tijdens interviews of
zakelijke dingen altijd heel druk was
en veel om zich heen keek, maar dat
hij nu zijn ‘schakel’ heeft gevonden.
Tijdens het interview met ons was hij
zelf heel rustig, maar naarmate het
interview vorderde, werd hij drukker
en zag je dat hij meer om zich heen
keek.

Iedereen kent Henry van Loon
nu van de serie De Luizenmoeder. Is
dat het enige dat hij heeft gedaan?
Nee, hij heeft een rol in de politieserie
Smeris gehad, hij speelde een serieuze
ambtenaar in een film van New Kids
en heeft in films van Sinterklaas
gespeeld. “Wat mij zo verwondert is
hoe hij ook serieuze dingen kan doen,
maar dan ook kan overschakelen
naar hilarische rollen en dus cabaret”,
vertelt bezoekster Jessica.
De zaal is uitverkocht, er kan
niemand meer bij. Henry stapt het
podium op en het applaus barst los.
Hij kijkt tevreden de zaal in en is er
helemaal klaar voor. De rode draad
in zijn verhaal is zijn levensverhaal,
een levensverhaal waarvan we de
waarheid nog in twijfel trekken.
Ook was er tijd voor muziek.
Na afloop van de voorstelling
hebben we ook nog even de broer
van Henry gesproken. Hij regelt de
techniek. Hij was zeer tevreden.
Het publiek was het met hem eens,
dat bleek wel uit het daverende
applaus na de voorstelling.
Natuurlijk waren er ook enkele
reacties uit het publiek. “Het was weer
een heerlijk avondje lachen!”
Dus, hou je van een avondje
lachen, muziek, serieuze dingen, maar
toch iets meer lachen. Ga dan naar
Henry van Loon. Een avondje lachen
met een traan is dan gegarandeerd.”

De Luizenmoeder
“Ja, nu van De Luizenmoeder
natuurlijk”. Een stel had deze
voorstelling al ver van tevoren

FOURPACK BV
Ter versterking van ons team zoeken wij per direct een enthousiaste:

CHAUFFEUR
KOELTRANSPORT /
WALKING FLOOR
Fulltime

Het betreft het vervoer van versproduct en compost
op nationale en internationale ritten.
Beschik jij over:
• chauffeursdiploma ccv-b goederenvervoer
• rijbewijs C en CE
• de goede instelling en benodigde flexibiliteit om in een
modern, dynamisch bedrijf te werken
• een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel
dan nodigen wij je graag uit te solliciteren.
Je kunt je cv mailen naar: info@freshchamp.com
Voor meer inlichtingen kun je bellen: 06-13113566

Fourpack BV - Ruttenweg 2, 5961 PR HORST

Jong Nederland voert
poelenproject uit
Jong Nederland Venray voerde zaterdag 17 maart haar jaarlijkse poelenproject uit. Elk jaar gaan
de jongeren in samenwerking met Stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) aan
de slag in natuurgebied De Paardenkop in Ysselsteyn. Het weer speelde niet echt mee, gaf de organisatie aan. “Er stond een gure wind en het was ijzig koud. Maar het weerhield deze bikkels er niet
van om toch 1,5 uur de handen uit de mouwen te steken. Zo’n 22 leden en 10 leiders werkten op het
heideveld tegenover de uitkijktoren, waar opnieuw uitgeschoten dennenboompjes weggezaagd
werden.
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aan
Yvon Peters

Ask for
Angela
Zoals velen onderhand wel
zullen weten, kan ik me nogal
kwaad maken om mensen die
op Facebook reageren op
berichten. Zo ook deze week
weer. In Engeland kennen ze
het al even: Ask for Angela.
Het is een soort afspraak voor
voornamelijk vrouwen
waarbij er in een bar om
‘Angela’ gevraagd kan
worden, waardoor het
personeel weet dat mensen
worden lastiggevallen en hulp
nodig hebben.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Yvon Peters
17 jaar
Oirlo
Raayland College

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou graag een rondreis willen
maken door Amerika. Je hoort en ziet
er zoveel van op televisie en dan lijkt
het me ook wel leuk om dat een keer
in het echt te zien.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Het moment dat we te horen kregen
dat we met een landelijke debatwedstrijd voor de onderbouw eerste
waren geworden! Dat was echt een
geweldig moment.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn zus. Ondanks dat ze hele andere
interesses heeft dan ik, bewonder ik
het dat zij altijd overal voor de volle
100 procent voor gaat.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Iets met vrienden. Of dat nou uitgaan

is of gewoon een avond samen zijn,
maakt mij niet veel uit.
Waarom heb je voor de politiek
gekozen?
Sinds drie jaar ben ik op school al
actief met debatteren. Hierdoor ben
ik op veel politieke locaties geweest,
zoals de Tweede Kamer en de
Europese Unie en die bezoekjes hebben mij wel echt enthousiast gemaakt
voor de politiek. Ook wil ik graag dingen veranderen in Venray.
Je bent actief voor Venray Lokaal,
wat vind jij het beste punt op hun
agenda?
Lastige vraag, aangezien er veel
verschillende dingen op de agenda
staan. Maar als ik dan toch moet
kiezen, ga ik voor de transparantere
politiek. Op dit moment is er een te
grote kloof tussen het bestuur van
Venray en haar gemeenteraad, doordat veel dingen pas bekend worden
als het besloten is. Ik vind dat we
eerst met de inwoners moeten praten en daarna een beslissing moeten
maken.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een foto van Mees Hillenbrink
en mezelf, in het gouvernement van
Maastricht. Die hebben we gemaakt
tijdens een meeloopdag met provinciaal statenlid en Venray Lokaallijsttrekker Carla Brugman.
Wat is je droombaan?
Mijn grote droom is om Tweede
Kamerlid te worden.
Wat zou je zelf willen veranderen in
de gemeente Venray als je de kans
kreeg?
Het centrum. Op dit moment zijn er
veel lege panden en het zou wel leuk
zijn als het wat levendiger wordt in
het centrum van Venray.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is volgens
anderen dat ik loyaal ben. Mijn slechtste eigenschap is dat ik soms heel
impulsief kan zijn.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik denk tijdens de Limburgse finale van

een speechwedstrijd. Ik moest voor
ongeveer 150 mensen een speech
geven en dat is toch best spannend.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Dat moet de Winx Club zijn (een
Italiaanse animatieserie over een
magische wereld met zes feeën in de
hoofdrollen, red.). Ik ken de titelsong
hiervan nog steeds uit mijn hoofd.
Introvert of extravert?
Beide. Op sommige momenten ben ik
heel introvert en op andere momenten juist extravert. Dat ligt aan de
gelegenheid.
Festival of discotheek?
Dan kies ik voor discotheek. Festivals
zijn vaak op grotere locaties, waardoor
ik altijd mijn vrienden kwijtraak en in
de discotheek vind je elkaar eerder
terug.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Dat ik me niet zoveel aan moet trekken van andermans mening maar
gewoon ergens voor moet gaan als ik
dat wil.

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Venray tussen de 12 en 18 jaar en lijkt het je leuk om de vijftien vragen te beantwoorden en op de foto te gaan
voor HALLO Venray? Geef jezelf of degene die je wilt tippen dan op. Mail naar redactie@hallo-venray.nl

Nu willen ze dit ook in
Nederland toe gaan passen, te
beginnen in Nijmegen. Ik vond
het een fantastisch idee, maar
helaas hadden velen een
andere mening. Want “Je kunt
ook thuis blijven als je niet wilt
dat mensen naar je kijken”,
“Vrouwen lopen wel erg snel te
zeuren, wat is er gebeurd met
jezelf verdedigen” of anders
“Ik snap het wel, maar kijk hoe
vrouwen te koop lopen
tegenwoordig! Dan vraag je er
toch ook om!” Man, kom op zeg.
Waarom bekijken mensen
het altijd negatief en moet echt
op alle ideeën veelal gezeur
komen? Als vrouwen zich
onprettig voelen omdat iemand
ze op een vreemde manier
aanspreekt en ze dit wellicht
niet durven te benoemen,
betekent dit niet dat ze geen
plezier kunnen hebben.
Ze mogen doen wat ze willen en
dragen wat ze willen zonder
direct bekeken te worden alsof
ze al geen kleding meer aan
hebben. We moeten gewoon
allemaal op een nette manier
met elkaar om kunnen gaan, en
helaas, dit gebeurt gewoon niet
altijd. Dan lijkt me dit een
goede oplossing om een simpel
probleem op te lossen.
Anne
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Paasraces op Raceway Venray
Raceway Venray maakt zich op voor een nieuw Autospeedway seizoen.
Ook dit jaar begint dat seizoen tijdens Tweede Paasdag, op maandag
2 april. De bezoekers van de Paasraces krijgen een vol dagprogramma
voorgeschoteld.
Het tijdschema van deze dag
wordt verdeeld tussen de klassen
Stockcar F1, Stockcar F2, Stockcar F2
junioren, National Hotrod, Late Model
V8 en de 2 liter Hotrods. Met name bij
de Stockcar F2 verschijnt een aantal
nieuwe coureurs aan de start. Zo zijn
regerend baankampioen Stockcar F2
junioren Tsjalle Greidanus en runnerup Jeffrey van Haarlem dit seizoen
doorgestroomd naar de Stockcar F2
klasse. Na een succesvol seizoen in
2017 mogen deze rijders hun opgebouwde ervaring tonen in de volwassen klasse en hun kwaliteiten meten
aan bijvoorbeeld regerend WorldCup
winnaar en baankampioen Jan Bekkers
of wereldkampioen Wim Peeters.
Met de komst van Jennifer Maas uit
Rheinberg wordt ook het aandeel
vrouwen in deze klasse groter. Maas
verschijnt aan de start in de kampioenswagen van Jan Bekkers.
Ook in de Late Model V8 klasse zijn
ontwikkelingen. Coureur Wim Verloo

mag het dit seizoen opnemen tegen
zijn zoon Noah Lhoez. Bij de Stockcar
F1 klasse verschijnt Roy Maessen
aan de start met een nieuwe wagen.
Met een wagen gebouwd door regerend WorldCup-winnaar Ryan Harrison
met zijn team verwachten ze hoge
ogen te gooien.
Tijdens de eerste racedag van het
seizoen staan de punten weer op nul en
liggen alle opties open wat betreft het
baankampioenschap van 2018. Voor de
Stockcar F1’s zijn meteen belangrijke
punten te verdienen. Naast punten
voor de F1 Tarmac Series wordt er ook
gestreden voor een plek op de startgrid
van het wereldkampioenschap in september in Skegness in Engeland.
De poorten gaan op maandag
2 april om 08.00 uur open, waarna om
09.00 uur de eerste vrije trainingen
beginnen. Het wedstrijdprogramma
begint om 11.30 uur met de Ukke
Pukke race. Kijk voor meer informatie
op www.racewayvenray.com

LANDBOUWMACHINES
TE KOOP GEVRAAGD
o.a. ploegen, kopeg,
spitmachine, kieper, weisleep,
weibloter, mesttank, schudder,
hark, maaier, tractor en
vee/paardentrailer enz.
ALLES AANBIEDEN VIA
TEL. 06 19 07 69 59

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Vrachtwagenchauffeur m/v
Wat ga je doen?

Als vrachtwagenchauffeur zorg je voor onze transporten met tank- en
flessenwagens naar klanten in Nederland en Duitsland. Het betreft enkel
dagritten. De werktijden zijn flexibel en afhankelijk van de dagelijkse
planning.

De Stockcar F1’s in actie

Dubbele wedstrijd, geen dubbel
succes voor volleyheren
Door: Rik Wienen, volleybalvereniging ActiveRooy
Na enkele weken rust stond afgelopen week een slopend volleybalweekend op het programma voor de
heren van het eerste team van ActiveRooy uit Venray. Op zaterdag 17 maart moest er tegen DKJO uit Mierlo
worden aangetreden en op zondag 18 maart moesten ze een wedstrijd tegen PSV uit Eindhoven inhalen.
In Mierlo werd op zaterdag
17 maart tegen een oud Active-lid
gespeeld. Een wedstrijd tegen de
mannen van DKJO met Ruud van
Haandel als terugkerende spelverdeler, betekende een wedstrijd
tussen de nummers 10 en 11 uit
de competitie promotieklasse D.
Binnen no-time stond er 25-14 en
25-18 op het scorebord. Dit betekende alweer twee verloren wedstrijdpunten voor ActiveRooy. Het tij
moest gekeerd worden, maar Roel
van Hooft kon de achilleshiel niet
vinden aan de Venrayse zijde. Een
wonder was nodig en dat geschiedde
in de derde set. Nadat een speler
van ActiveRooy wegdook voor een
harde bal uit Mierlo werd een ander

geraakt. Nog nagenietend van deze
actie serveerde een speler van DKJO.
Waar de eerste Active-speler nog druk
aan het zoeken was naar de juiste gele
lijnen om te passen, werd hij niks vermoedend geraakt. Maar met gebroeders van Hooft coachend aan de kant
krabbelden de heren langzaam weer
terug in het spel. Met 22-25 werd de
set beslist in het voordeel van Venray.
De drive was helemaal terug en ook
de vierde set werd in het voordeel
beslist. Gehoopt werd op een winst in
de vijfde set, maar de laatste set leek
weer een beetje op het oude en vertrouwde spel van de afgelopen maanden en werd dan ook verloren met
15-8. Geen overwinning, maar wel de
nodige moraliteitspunten voor heren

1. De dag erna traden de heren aan
in Eindhoven, tegen VCE/ PSV H1.
Nog voor het vertrek daar was, moest
Joris helaas te kennen geven dat aanvallen er niet in zou zitten. De pezen
in zijn arm waren veelvuldig blootgesteld aan volleybal en zaten daarom
tegen de rand van een irritatie aan.
De opstelling zou een gegoochel
worden wat zowel de kwaliteit als de
vreugde van het spel niet ten goede
kwam. Aan de hand van de setstanden welke in de volgende zin zullen
worden weergegeven mag de lezen
zelf een conclusie trekken over het
inhoudelijke verloop van de match:
25-15, 25-11, 25-15 en 25-19. Op 24
maart wordt Ledub verwelkomd in
sportpark De Wetteling in Venray.

Wat vragen wij?

Jumpers verliest van Jumping
Giants

Wat bieden wij?

Door: Basketbalvereniging Jumpers ‘76
De mannen van Jumpers reisden zondag 18 maart door de vele afwezigen slechts met zeven man en
zonder coach naar Nederweert om het daar op te nemen tegen de nummer twee: Jumping Giants. De thuiswedstrijd werd eerder door Jumpers gewonnen met slechts één punt verschil. Het was wel duidelijk dat
Jumping Giants revanche wilde nemen.

• Je bent in het bezit van rijbewijs CE en code 95
• Je bent in het bezit van CCV-B chauffeursdiploma
en ADR, tank en stukgoed (mogelijkheid tot het
eerst behalen van het ADR certificaat is aanwezig)
• Competenties: zelfstandig, flexibel, stressbestendig,
initiatiefrijk, communicatief vaardig en klantgericht
• Een vast dienstverband
• Goed salaris conform CAO Brandstoffenbedrijf

Wie is Jewagas

Jewagas levert een breed assortiment gassen voor iedere toepassing. Van technische gassen voor (productie-)bedrijven tot en met propaan voor thuisgebruik.
Jewagas is een familiebedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in gasoplossingen
voor de Nederlandse en Duitse markt. Onze vakmensen zijn experts op
het gebied van gassen, installaties en regelgeving. Zij delen hun
kennis graag. Onze klanten kunnen dan ook rekenen op
deskundig advies.
Kom jij ons team versterken? Dan stap je binnen
bij een groeiende organisatie met een sterke
focus op innovatie. Wil je meer weten?
Bel dan met Kevin Verstappen,
tel. 0478 – 532525. Ben je
enthousiast geworden?
Stuur dan meteen je
sollicitatie naar
kverstappen@jewagas.com.

Zo kan het ook.

Stayerhofweg 11|5861 EJ Wanssum|0478-532525 | F 0478-532442 | E info@jewagas.com | www.jewagas.com

Jewagas_Personeelsadvertentie_Vrachtwagenchauffeur_130-150.indd 1

Het eerste kwart kon Jumpers
het spel van Jumping Giants nog
bijhouden, ondanks het grote lengteverschil. Op elke positie hadden
de mannen van Nederweert spelers
die één kop groter waren, maar hier
werd nog niet optimaal gebruik van
gemaakt. Aan de kant van Jumpers
waren het Denny Janssen en Steffan
Claessens die zorgden dat Jumping
Giants niet de kans kreeg om uit te
lopen. De kwart eindigde in 25-22.
De mannen van Jumping Giants
begonnen het tweede kwart feller,
waardoor ze na een paar minuten de
voorsprong hadden uitgebreid naar
9 punten. Vervolgens waren het Jorik
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Wulterkens en Dirk Laurense, die met
9 en 8 punten in dit kwart ervoor zorgden dat Jumpers op gelijke hoogte kon
komen. Ruststand werd 42-42. Tot aan
de rust was het Jumpers gelukt om in
het scoreverloop bij te blijven. Dit tot
groot ongenoegen bij de mannen van
Nederweert die dit in de rust ook te
horen hebben gekregen. De thuisploeg begon steeds beter gebruik
te maken van hun lange mannen en
meer schoten te raken. Hier hadden
de mannen uit Venray duidelijk moeite
mee en dit was ook terug te zien in
het scoreverloop. Daarnaast raakte bij
Jumpers Steffan Claessens geblesseerd
waardoor ze nog maar één wissel had-

den. Het vierde kwart veranderde
niet veel aan het spel. Bij de mannen
uit Venray begon de vermoeidheid
steeds meer aan te slaan en kwam
het moeilijk tot scoren. De thuisploeg
liep hierdoor nog uit tot een ruime
overwinning. van 94-64. “Ondanks
de nederlaag kan Jumpers toch nog
tevreden terugkijken op vooral een
goed gespeelde eerste helft. Het was
jammer dat we niet compleet waren
want dan was dit toch een hele
andere wedstrijd geweest”, aldus
Dirk Laurense. Topscoorder waren
Dirk Laurense met 22 punten, Jorik
Wulterkens met 15 punten en Justin
Gommans met 10 punten.
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Schone Maas Actie

IVN ruimt hoogwatervuil op
IVN Geysteren-Venray doet op zaterdag 24 maart, de landelijke opschoondag, mee aan de Schone Maas Actie.
Vanaf 13.30 uur ruimt de organisatie met hulp van vrijwilligers de oever van de Maas op.
“Vanaf eind november tot begin
februari heeft het water van de Maas
hoog gestaan. Wanneer het hoogwater zakt, belandt het afval op de
rivieroevers. Tonnen zwerfvuil liggen
er dan”, aldus IVN Geijsteren-Venray.
“Als het plastic in het water terechtkomt en onderdeel gaat uitmaken van
de plastic soep, heeft dat gevolgen
voor allerlei zeedieren en zeevogels.
Onder invloed van zonlicht en golfslag verkleint het afval in het water en

de dieren zien de (micro)plastics als
voedsel aan.” Volgens IVN GeijsterenVenray heeft al 12 procent van de vissen in de Noordzee afval in zijn maag.
“Ongeveer de helft daarvan is plastic
afval. Uiteindelijk komt het plastic dus
weer op ons eigen bord terug wanneer we vis of schaaldieren eten.”
Met de opruimactie, waarbij vooral
vuil dat is achtergebleven door het
hoogwater wordt opgeruimd, hoopt
IVN de plastic soep te voorkomen.

De organisatie hoopt op veel
vrijwilligers die hen willen helpen.
Zij bieden opraapgereedschap,
vuilniszakken en handschoenen.
Ze adviseren deelnemers laarzen en
oude kleren aan te trekken.
Wie mee wil doen, kan
zich aanmelden voor de actie via
info@ivn-geysteren-venray.nl
De organisatie start om 13.30 uur bij
restaurant De Kooy in Wanssum en de
actie duurt tot 16.30 uur.

verenigingen 15
De Natuurvrienden

50+-wandeling in
Merselo
W.S.V. De Natuurvrienden Merselo organiseert maandag 26 maart
een groepswandeling voor 50+’ers. De wandeling is 10 kilometer lang.
De start van de wandeling is om
13.30 uur in Den Hoek in Merselo,
bij de sportvelden. Het clublokaal is
om 13.00 uur al geopend. Tijdens de

wandeling is er een rustplaats ingericht met zitplaatsen.
Voor meer informatie, bel
0478 54 64 96

Gezamenlijke collecte in Venray
Goede Doelen Venray organiseert van dinsdag 3 tot maandag 9 april de gezamenlijke collecte in Venray.
Dit is de derde keer dat de goede doelen gezamenlijk gaan collecteren.
De eerste keer dat de goede doelen gezamenlijk collecteerden was
in 2016. Toen werd er 61.400 euro
opgehaald voor zestien goede doelen. In 2017 werd er ruim 69.500 euro
opgehaald, 13 procent meer dan het
jaar ervoor. “Het is gebleken dat de
collecteweek voor Goede Doelen meer
bekendheid heeft gekregen”, aldus de
organisatie.
Alle inwoners van de gemeente
krijgen in de week voor 3 april een
brief waarin aangegeven kan worden

welke goede doelen men wil steunen
en voor welk bedrag. Er kan daarbij
gekozen worden voor een machtiging
of voor de schenking van een contant
bedrag in de bijgevoegde retourenvelop. De envelop wordt een week later
weer opgehaald. “Op deze manier
blijft de ondersteuning van goede
doelen niet alleen mogelijk, maar
wordt deze ook gemakkelijker en veiliger. En er komen minder collectanten
aan de deur”, aldus de organisatie.
De goede doelen die deel-

nemen in Venray zijn de Nederlandse
Hartstichting, Longfonds, Nederlandse
Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding,
Hersenstichting, Nederlandse
Brandwondenstichting, Nierstichting,
Alzheimer Nederland, Epilepsiefonds,
Reumafonds, Amnesty International,
Prinses Beatrix Spierfonds, Nationaal
fonds kinderhulp, Maag Lever Darm
stichting, MS fonds en het fonds
Verstandelijk Gehandicapten.
Voor meer informatie, kijk op:
www.goededoelenvenray.nl

Algemene Hulpdienst Venray:
hulpvragen blijven minder
Stichting Algemene Hulpdienst Venray heeft in 2017 weer minder hulpvragen gekregen dan het jaar ervoor.
In totaal is er 545 keer gebeld met een hulpvraag. Dat maakt zij bekend in haar jaarverslag van 2017.
Stichting Algemene Hulpdienst
Venray is opgericht in 1973 en is
een meldpunt voor hulpvragen.
De Hulpdienst kan helpen in gevallen
en omstandigheden waar hulp het
karakter heeft van ‘even hulp bieden’
of ‘even bijspringen’, zo omschrijft zij
zelf haar werkzaamheden. Het kan
bijvoorbeeld gaan om het ophalen van

medicijnen, wandelen met mensen,
boodschappen doen of kleine klusjes
of werkzaamheden.
Hoewel het aantal vrijwilligers
stabiel bleef, loopt het aantal
klusaanvragen ieder jaar wat af.
Dit jaar was er onder de vrijwilligers
ook geen tuinploeg, waardoor
vragen op dat gebied doorverwezen

moesten worden. De meeste uren
hebben de vrijwilligers besteed
met boodschappen doen, klusjes en
administratieve werkzaamheden als
belastingaangiftes invullen. In totaal
heeft de stichting 38 vrijwilligers in de
leeftijd van 44 tot 83 jaar.
Voor meer informatie, kijk op
www.ahd-venray.nl

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Gezocht

NT2 Docent
Docent Nederlands

Regio: Noord-Limburg en Noordoost-Brabant
Werkvloer-Inburgering biedt cursisten een veilige leeromgeving,
persoonlijk contact en maatwerk. Door gestructureerd en
organisatorisch te werken, begeleiden we de cursisten naar hun
(verplichte) leerdoelen.
Wij zoeken!
Een enthousiaste NT2 docent. Een medewerker met een proactieve
instelling, met passie voor het vak doceren, de doelgroep en de
Nederlandse taal. Je bent flexibel en bereid tot werken in de avond en
tijdens schoolvakanties. Daarnaast zoeken wij in deze functie iemand die
kan organiseren en coördineren, methodisch en praktisch te werk gaat.
Belangrijkste taken
• Enthousiasmeren en motiveren van de cursisten
• Kennis hebben van de verschillende lesmethodes
• Afnemen van intakes en taaltesten (startniveau bepalen)
• Voorbereiden en plannen van de (taal-)lessen
• Voortgang van de cursisten per groep bewaken
• Op de hoogte zijn en blijven van de veranderingen, die de overheid
oplegt aan examens en trajecten
• Rapporteren aan opdrachtgevers
• Contacten onderhouden met de klanten/opdrachtgevers
Belangrijke competenties
• Enthousiast
• Optimistisch
• Creatief
• Zelfstandig
• Improviserend
• Flexibel
Functie-eisen
• In bezit van auto en rijbewijs B (Eis)
• In het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs
of een eerstegraads of tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor
het voortgezet onderwijs (Eis)
• In het bezit van een NT2-certificaat (Eis)
• Ervaring met de doelgroep is een pré (volwasseneducatie)
• Kennis van Word en Excel

Familiebrunch
Stichting Landweert Leeft organiseerde op zondag 18 maart een familiebrunch in wijkcentrum
’t Stekske in Venray. Het was de eerste van vier brunches die de vereniging dit jaar organiseert.
Alle wijkbewoners zijn welkom tijdens de familiebrunches.
Kijk voor meer informatie op www.landweertleeft.nl (Foto: Rob Beckers)

Informatie en solliciteren
Heeft u naar aanleiding van deze vacature nog vragen of wilt u direct
solliciteren neem dan contact op met Alda Haegens.
e-mailadres: a.haegens@dewerkvloer.com
Tel.nr. 06 - 51 87 59 15

Macroweg 22b 5804 CL Venray
0478 - 51 35 67
info@dewerkvloer.com
www.dewerkvloer.com
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Taalpubquiz Kwist ’t viert lustrum
Sichting Venrays Dictee organiseert op zondag 25 maart de vijfde editie van Kwist ’t. De pubquiz komt voort
uit het Venrays dictee, vertelt medeorganisator Bert Albers uit Venray. “Vijf jaar geleden hebben we het dictee
na tien edities ‘ingeruild’. We waren toe aan iets luchtigers.”

Stichting Venrays Dictee begon zo’n
vijftien jaar geleden met een lokale
versie van het jaarlijks Groot Dictee der
Nederlandse taal. “Twee mensen van
onze club hadden dat in Cuijk gezien
en wilden zoiets ook in Venray gaan

doen”, vertelt Albers. Hoewel de organisatie er jarenlang veel tijd en energie
in stak, bleef het aantal deelnemers
vaak hangen rond de 35. “In het eerste
jaar hadden we er een stukje dialect
tussen, maar dat was niet te doen. De

plekken waar dictees werden gehouden.
Maar die trokken ook ‘dicteetijgers’ aan,
zoals wij ze noemden. Zij reisden stad
en land af om aan dictees mee te doen.
Door hun deelname hadden mensen uit
Venray eigenlijk nooit meer kans om te
winnen, dat stootte deelnemers af.”
Daarop besloot de organisatie het
vijf jaar geleden wat luchtiger aan te
pakken. “We combineren taal, spelling
en grammatica in een pubquiz”, vertelt
Albers. In de oude raadszaal boven in
’t Zusje in Venray kunnen deelnemers
in teams meespelen. De pubquiz wordt
op zondagmiddag gehouden en staat
vooral in het teken van gezelligheid,
stelt Bert. “De vragen gaan bijvoorbeeld
ook over taal in muziek, in sport of in de
actualiteit. Zo wordt er soms een liedje
gespeeld waarvan men de tekst mag
aanvullen. Vorig jaar lieten we een filmpje zien van Van Kooten en De Bie over
neologismen en tijdens een eerdere editie las de burgemeester een gijzelbrief
voor, waar fouten uitgehaald moesten
worden.” Veel vragen zijn opgesteld

als meerkeuzevragen, om de quiz nog
toegankelijker te maken. Voor de organisatie zelf is het maken van de vragen
het leukste onderdeel van de pubquiz.
“Dat is voor ons de lol, we beginnen
daar al in september mee.”
De organisatie heeft zich de afgelopen tien jaar ook ingezet voor het
Kinderdictee in Venray. “Dat was wel
een groot succes, maar na tien jaar zijn
we daar vorig jaar ook mee gestopt.”
Kinderen namen hun deelname vaak
heel serieus, vertelt Albers. “Eind van
het jaar was er steeds een voorronde
op de scholen, waarna de beste paar
leerlingen naar de aula in het Raayland
College mochten voor de finale.
Daar zaten dan ook opa’s en oma’s en
ouders te kijken. De beste kreeg een
grote wisselbeker.”
Kwist ’t start op zondag 25 maart
om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Vanwege het lustrum
zijn extra mooie prijzen te winnen.
Inschrijven kan via een mailtje naar
venraykwist@gmail.com

beeldvorming bleef de jaren daarna
echter bestaan dat het in het dialect
was”, stelt Albers. Ook had het dictee
last van deelname van dictee-fanatici.
“Het Nederlands dictee was erg populair
en er ontstonden in den lande meerdere

Word jij enthousiast van de financiële
administratie en wil jij werken in een
groeiende organisatie?
Heb je al enkele jaren werkervaring als
Financieel Administratief Medewerker?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt op
systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen.
Bij de Hotraco Group werken ongeveer 200 medewerkers.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een bekwame en enthousiaste:

Financieel Administratief Medewerker (24 uur)
Als financieel administratief medewerker maak je onderdeel uit van het Finance Team dat bestaat uit 5 collega’s.
Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor alle financieel administratieve werkzaamheden voor alle 7 bv’s
van de Hotraco Group.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Verwerken van inkoopfacturen (kosten en goederen);
Voorbereiden betalingsopdrachten crediteuren;
Beheer crediteurenlijsten;
Controleren en verwerken van diverse betalingen;
Boeken bankafschriften;
Verwerken van verkoopfacturen;
Diverse controles.

Wij vragen:

• Een afgeronde mbo-opleiding richting boekhouding
of vergelijkbaar;
• Minimaal 2 jaar werkervaring in een
vergelijkbare functie;
• Goede kennis van de Nederlandse, en weet
je te redden in de Engelse en Duitse taal;

• Bij voorkeur ervaring met Exact;
• Kennis van MS-office Word en Excel;
• Je beschikt over uitstekende communicatieve
vaardigheden en bent een gezellige collega;
• Je bent accuraat en nauwkeurig;
• Je hebt een proactieve en oplossingsgerichte instelling.

Wij bieden:

• Een parttime functie, werkdagen zijn bespreekbaar
maar de vrijdag behoort in ieder geval tot
jouw werkdagen;
• Uitdaging en samenwerking binnen het
Hotraco Group Netwerk;
• Prettige werksfeer in een hecht team;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
voor het Metaalbewerkingsbedrijf.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Tom Dentener (Coördinator Finance)
via: 077-3275000. De sollicitatiegesprekken voor deze functie vinden plaats vanaf week 16.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Kim Scheepers (HR Officer).
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.

Kunstexpositie
MFC Brukske
Kunstenares Emmie Nieszen-Bekelaar uit Grubbenvorst exposeert tot
en met juni achttien schilderijen en tekeningen in wijkcentrum ’t Brukske
in Venray. De werken zijn tijdens openingstijden te zien op de begane
grond en de eerste etage.
Emmie Nieszen-Bekelaar vertelt over haar kunst: “Als kind en
puber heb ik veel en graag getekend,
maar dit raakte op de achtergrond.
De wens om het tekenen weer op te
pakken is wel altijd blijven bestaan.
Nadat ik met vroegpensioen ben
gegaan, kreeg ik meer vrije tijd en
toen kon ik deze wens waarmaken.” Ze kwam bij Kunstencentrum
Jerusalem in Venray uit voor een
teken- en schildercursus. “Hier heb

ik sinds 2012 les van Jeanny van
Lieshout. Het tekenen en schilderen
gaat met vallen en opstaan maar
het lukt Jeanny toch altijd om me te
motiveren en door te gaan.”
Emmie haalt haar grootste inspiratie uit het kijken naar mensen en
dieren. “Het is voor mij een uitdaging
om deze karakters met hun emoties
vast te leggen.” De kunstenaar werkt
het liefst met houtskool, pastelkrijt
en olieverf.
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Opening museumseizoen
bij De Peelstreek
Museum De Peelstreek in Ysselsteyn is vanaf zondag 25 maart weer geopend voor het museumseizoen.
Deze zondag is het museum geopend van 13.00 tot 16.30 uur.

Museum De Peelstreek is een
museum over het leven in de Peel,
de turfafgravingen, ontginningen,
wegen door de Peel, oude grenzen en grenskwesties en het ontstaan van Ysselsteyn. Tijdens de
opening is er een optreden van de
Aostrumse Zangkompaneej.

Ook is er in het museum
een verzameling foto’s van Oud
Griendtsveen van Henny Daniels uit
Ysselsteyn. De foto’s zijn nooit eerder tentoongesteld en geven een
beeld van Griendtsveen uit haar
glorietijd van onder andere de turfstrooiselfabricage.

YouTube-ster Dylan Haegens uit Venray mag deze zomer een nieuwe mijlpaal op zijn conto schrijven.
Samen met zijn team gaat hij een bioscoopfilm maken. ‘De film van Dylan Haegens’ gaat 16 augustus in
première.
onderdeel van team Dylan Haegens,
laat weten: “We gaan een échte bioscoopfilm maken. Een te gekke stap
voor ons als YouTubers, maar ook voor
ons als bedrijf. Naast dat we meespelen in de film en Dylan zijn regiedebuut maakt, is ons bedrijf Liever
Sociaal BV een van de producenten
van de film.” Haegens neemt de regie
op zich samen met regisseur Bas van
Teylingen, die onder andere kinderseries als Het Huis Anubis en Zoop op

zijn naam heeft staan. De productie wordt verzorgd door 2CFilm en
Online Cookie Collective. De distributie van de film is in handen van Just
Film Distribution. Het script is inmiddels af. “Het wordt hilarisch”, belooft
de YouTuber. Vanaf april wordt de
film geschoten. Haegens belooft veel
achter de schermen-beelden op zijn
sociale kanalen. Het YouTube-kanaal
van Dylan Haegens heeft inmiddels
1,3 miljoen abonnees.

Huiskamerconcert van
Eli Goffa in Castenray
In de Muzikale Huiskamer in Castenray treedt op zaterdag 24 maart Eli Goffa op. Zijn muziek is te
omschrijven als bluesy soul, Americana en roots. Het concert begint om 20.30 uur aan de Matthiasstraat 19.
Eli Goffa komt uit het Land
Van Waas. “Hij is opgegroeid
met pa’s lp-collectie uit sixties
en seventies, dat hoor je aan zijn
breekbare maar met momenten ook krachtige nummers die al
eens naar CSN&Y, José Gonzalez,
Blind Faith of Ray Lamontagne
lonken”, aldus organisator Wim
Baltussen. Eli Goffa speelt al van
kinds af aan gitaar. Als duo heeft

hij voorprogramma’s verzorgd voor
Bent Van Looy, Hooverphonic en
Frances in onder andere AB, Roma
en Handelsbeurs en was hij in 2017
regelmatig te zien op festivals met
zijn full band. Het Depot in Leuven
benoemde hem onlangs tot Artist in
Residence.
De single ‘How ‘bout a little
love’ staat momenteel in de playlist
van NPO Radio en ook al een tiental

Taalcafé bij BiblioNu
BiblioNu Venray organiseert donderdag 29 maart een Taalcafé.
Dit vindt iedere laatste donderdag van de maand plaats van 13.00 tot
14.30 uur in de bibliotheek in Venray.
Een taal leer je pas echt goed als
je veel oefent, stelt BiblioNu Venray.
Daarom organiseert zij
maandelijks een Taalcafé waar
bezoekers samen de Nederlandse
taal kunnen oefenen met mensen

die nog niet zo lang Nederlands praten en met mensen die de taal goed
spreken. Elke bijeenkomst heeft een
ander thema. Deelname is gratis.
Voor meer informatie, kijk op
www.biblionu.nl

Tijdens de opening van het
museumseizoen is het museum
gratis te bezoeken. Doorgaans is het
museum geopend op zaterdag van
13.30 tot 16.00 uur in de periode
van april tot en met oktober.
Daarbuiten is het museum op
afspraak te bezoeken.

Bioscoopfilm voor Dylan
Haegens
Dylan Haegens noemt het in
een YouTube-filmpje een droom die
uitkomt. Hij beschrijft de film als
een komedie die gezien kan worden als verlengstuk van hun internetsoap Cliffhanger. Toen ze die
gemaakt hadden, kwam het verlangen voor een volgende stap, aldus
de Venraynaar. “We dachten toen,
dit kan nog wel wat meer next level,
met bijvoorbeeld een film.” Marit
Brugman, de vriendin van Dylan en
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weken in de playlist van Radio 2 in
België. Ook zijn laatste single ‘All
hell breaks loose’ stond een tiental weken in de playlist van Radio
1 (BE). Nu is zijn eerste album uit
waar hij samen met producer David
Poltrock en Greg Gordon (USA),
Monique Harcum en Ward Neirynck
aan heeft gewerkt. Het nieuwe
album ‘Written in the stars’ is zowel
online als op vinyl verkrijgbaar.

Aarts Conserven produceert hoogwaardige fruit- en
groenteconserven, gevestigd in Lottum. Vakmanschap
en verse grondstoffen maken onze producten zo lekker!
Ter versterking van ons team zijn we per direct op zoek naar een:

Medewerker
Technische dienst 40 uur/wk
Werkzaamheden
• Het in goede staat van
onderhoud houden van de
productie-installaties en
apparatuur, zodanig dat een
storingsvrije en veilige productie
wordt gerealiseerd;
• ombouwen van (gedeeltes) van
het machinepark bij wisseling
van producten zodat tijdig
overgeschakeld kan worden
naar een nieuw product;
• het optimaliseren van
bestaande machines;
• volledig zelfstandig werken.
Functie-eisen
• MBO werktuigbouwkunde;
• enige ervaring met elektroen PLC-techniek (Siemens)
voor het verhelpen van kleine
storingen;
• ervaring in of met machines uit
de voedingsmiddelenindustrie
is een pre.

Proﬁel
• Flexibel en collegiaal;
• no-nonsense;
• stressbestendig;
• nauwkeurig werkend;
• bereid om wanneer nodig op
zaterdag te werken en in het
hoogseizoen mee te draaien in
een tweeploegendienst.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn
conform de CAO voor de
Groenten- en Fruitverwerkende
Industrie, aangevuld met een
uitstekend pakket secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Marc
Theunissen, tel. 077-366 1404.
Stuur een CV met motivatiebrief per e-mail naar:
m.theunissen@aartsconserven.nl

Aarts Conserven B.V.

Houthuizerweg 20, Lottum • Tel.: (0)77 366 1404

www.aartsconserven.nl
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Agenda t/m 29 maart 2018
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Inloopbijeenkomst glasvezel
Tijd: 18.30-20.00 uur
Organisatie: aannemer Spitters
Locatie: gemeenschapshuis De Hei Heide

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Oirato
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Oirato
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Optreden We Are The Message

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: dorpsraad Castenray en dorpsraad Oirlo
Locatie: Gommans Hoofdstraat 37 Oirlo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Allemanscafé Oostrum

Cabaretvoorstelling Marc-Marie
Huijbregts - Getekend

Craft beer festival
Tijd: 20.00-01.30 uur
Locatie: jongerencentrum OJC Dim Blitterswijck

Geeks en Games LAN-party

ma
26
03
di
27
03

Toneelvoorstelling Jon van Eerd –
Harrie en Eva

Tijd: 14.00-00.00 uur
Locatie: jongerencentrum The B Venray

50+-wandeling
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: WSV De Natuurvrienden Merselo
Locatie: start gemeenschapshuis Den Hoek Merselo

Breicafé
Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Eerste editie Pitch Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 16.30-19.30 uur
Organisatie: Pitch Venray, Gave Dingen Doen en
BS Morgen
Locatie: Schouwburg Venray

Super Paasbingo

Huiskamerconcert Eli Goffa

Toneelvoorstelling Wijn

Tijd: 19.30 uur
Locatie: wijkontmoetingscentrum ’t Schöpke Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Muzikale Huiskamer Castenray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Ysselsteynse Kennisquiz
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Double U Rules
Locatie: café-zaal Roelanzia Ysselsteyn

za
24
03

Toneelvoorstelling Groeten uit
de Veluwe

Informatieavond zonnepanelen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

vr
23
03

Toneelvoorstelling Groeten uit
de Veluwe

zo
25
03

Lammetjesdag
Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: Peelkudde Schaapsdrift
Locatie: Deurneseweg 168 Ysselsteyn

wo
28
03

Inloopbijeenkomst glasvezel
Tijd: 18.30-20.00 uur
Organisatie: Glasweb Venray
Locatie: gemeenschapshuis De Hei Heide

Kienen

Slagwerktreffen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Wijkraad Zuid
Locatie: Wijkgebouw Wijk-Zuid Venray

Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: drumband fanfare St. Oda Merselo
Locatie: zaal ’t Anker Merselo

Cabaretvoorstelling finalistentournee Cameretten festival

Seizoensopening museum met
de Aostrumse Zangkompeneej

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Museum De Peelstreek Ysselsteyn

Voorstelling Maestro of Music in
Venray – Guido’s Orchestra

Activiteitenmiddag: herken de wolf

Inloopbijeenkomst glasvezel

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: Jeugd-IVN Geijsteren-Venray
Locatie: JUG Geijsteren

Tijd: 18.30-20.00 uur
Organisatie: Glasweb Venray
Locatie: MFC De Baank Leunen

Lammetjesdag

Geeks en Games LAN-party

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: Peelkudde Schaapsdrift
Locatie: Deurneseweg 168, Ysselsteyn

Tijd: 14.00-00.00 uur
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Theaterconcert zanger en tekstschrijver Stef Bos - Kern

Schone Maas Actie

Blues Afternoon met The Southern
Blues Rock Band en Harry & de Rest

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: start restaurant De Kooy Wanssum

Geeks en Games LAN-party
Tijd: 14.00-00.00 uur
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Cabaretvoorstelling Guido Weijers
– Masterclass Geluk
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

do
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Taalcafé
Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: zalencentrum De Witte Hoeve Venray

Singing Sunday met Mariska
Custers-Rommers
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Gastrobar TOF Venray

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl

kom op 1e en 2e paasdag paaseieren zoeken
• KINDERBOERDERIJ
• SPEELTUIN EN INDOOR
• PANNENKOEKEN ETEN
• RESTAURANT

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu
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en zo 19

GEPLUKT Marian Halferkamps
en al 12,5 jaar getrouwd.” Het stel
heeft samen twee kinderen, Lars (11)
en Maud (9). Ook is het gezin sinds
een paar maanden uitgebreid met
hond Lou. “Lou brengt heel veel. Ze is
nu al een onvoorwaardelijk maatje
voor de kinderen, maar tegelijkertijd leren ze door het hebben van een
hond ook hun verantwoordelijkheden
te nemen.”

‘Op zoek naar nieuwe
uitdagingen’

Ze heeft van haar passie, werken met jongeren en gezinnen, haar beroep gemaakt. Naast haar werk kan ze niet stilzitten, houdt ze van creatief zijn
en is ze momenteel bezig met zich voorbereiden op een triatlon. Ondanks al haar bezigheden staat haar gezin altijd op nummer één. Deze week wordt
Marian Halferkamps (37) uit Oostrum geplukt.
Marian groeide op een boerenbedrijf in Castenray op met één broer
en drie zussen. “Daar had ik een fijne,
warme jeugd, waarin vooral het zorgzame heel belangrijk was.” Dit heeft
onder andere te maken met Marians
broer, die een lichamelijke beperking heeft. “Hij heeft bij zijn geboorte
zuurstofgebrek gehad, waardoor hij
nooit heeft kunnen lopen en praten.

Als kinderen waren wij niet anders
gewend en het zorgen voor elkaar en
er onvoorwaardelijk voor elkaar zijn is
daardoor ook een stukje vanzelfsprekender geworden.”
Marian ging naar basisschool
De Stek in Castenray en vervolgde
haar weg daarna op de mavo in
Meerlo. Daarna ging ze de mbo-studie Activiteitenbegeleiding doen.

PUZZEL

‘Leukste baan
die er is’

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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“Dat vond ik wel leuk, maar ik was
toch op zoek naar wat meer verdieping. Toen ben ik uiteindelijk in
Nijmegen terechtgekomen, waar ik
hbo Sociaal Pedagogisch Hulpverlening
ging studeren. Via een stage kwam ik
terecht in de verslavingszorg en daar
is mijn passie voor het werken met
systemen en gezinnen begonnen.”
In 2002 studeerde Marian af en ging
ze aan het werk bij gezondheidsinstelling Vincent van Gogh. “Eerst werkten we daar alleen met jongeren,
maar toen kwamen we erachter dat
het gezin niet meenemen echt een
gemiste kans is.”

Inmiddels werkt Marian nog
steeds bij Vincent van Gogh, maar nu
al ruim zes jaar binnen de afdeling
Multi Dimensionale Familietherapie
(MDFT), waar de jongere de aangemelde cliënt is maar waarbij het gezin
één van de belangrijkste aspecten
van de therapie is. “MDFT is zeven
jaar geleden opgestart en daar kom
ik allerlei verschillende soorten problematieken tegen, van gedragsstoornissen en angstproblematiek tot
middelenmisbruik. Het belangrijkste in
de therapie die we bieden, is dat we
het gezin erbij betrekken. We hopen
dat er wederzijds begrip ontstaat.
Als de leden van het gezin elkaar
beter begrijpen, ontstaat er betere
communicatie en kunnen ze samen,
natuurlijk wel met onze hulp, op zoek
naar oplossingen. Hierdoor krijgen
ze weer regie over hun eigen leven”

Sinds anderhalf jaar heeft Marian de
functie van supervisor. “Ik heb nu echt
de leukste baan die er is. Ik houd me
nog steeds bezig met gezinnen, maar
help daarnaast nu ook collega’s in hun
therapeutische proces.”
Buiten haar werk zit Marian alles
behalve stil. Haar gezin ziet ze als
het allerbelangrijkste in haar leven.
“Ik ontmoette Joep tijdens een snuffelstage voor mijn mbo-studie bij de
scouting in Leunen. In eerste instantie
was het gewoon heel gezellig, maar
na zo’n twee jaar sloeg de vonk over.
Inmiddels zijn we twintig jaar samen

Ook sporten vormt een belangrijk
deel in het leven van Marian. “Ik heb
altijd heel veel gesport. Als kind korfbalde en danste ik, daarna heb ik
tien jaar lesgegeven in aerobics en
nu ben ik heel veel bezig met hardlopen.” Ze heeft dan ook verschillende
halve marathons gelopen en inmiddels
bereidt ze zich met twee anderen voor
op een kwart triatlon. “Ik ben altijd
wel op zoek naar nieuwe uitdagingen,
maar een hele marathon kost heel
veel tijd en lijkt me daarnaast eentonig. Dus toen kwam de vraag: wat ga
ik nu doen? Een tijdje geleden zat ik in
de kroeg met twee mede-sportfanaten
en begon die triatlon als een grapje.
De dag daarna was er echter een appgroep en was het een feit dat we dat
met z’n drieën gingen doen. Inmiddels
zijn we druk aan het trainen.”
Sporten is niet de enige bezigheid
voor Marian. “Ik ben ook altijd aan het
fröbelen en frutselen en dingen aan het
maken. Ik ben bijvoorbeeld handig met
een naaimachine en hou van bakken.
Ik heb zelfs een tijdje taarten gebakken
op bestelling, maar daar ben ik inmiddels mee gestopt. Voor familie bak ik
wel nog af en toe, maar op bestelling
werd het echt te intensief.” Ze voegt
lachend toe: “Helaas heeft een dag
maar 24 uur.” Dat wil voor Marian echter niet zeggen dat er niet genoten
wordt van ieder uur. “Ik ben niet echt
iemand die droomt van de toekomst”,
zegt ze. “Pluk de dag is ons motto hier,
leef in het nu en geniet van de kleine
dingen.”

Voorjaars Modeshow
op 14 april van 13.30 - 16.30 uur
Opgeven kan via onze website, telefoon of mail

I.v.m. privacy werken we uitsluitend op afspraak.
Wij verzorgen de declaratie bij de zorgverzekering voor u,
zijn SEMH gecertificeerd en werken samen met andere disciplines
zoals ziekenhuizen, oedeemtherapeuten en fysiotherapeuten

De modeshow is alleen toegankelijk voor vrouwen.

De Wieënhof 9 | 5802 EZ Venray
info@breastcareria.nl | www.breastcareria.nl
Tel. 0478-584900 | 0629172436 | 0640893030
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SOFTCARE-TROMMEL

949,-

WASMACHINE
WDB030WPS

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595
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• Energieklasse A++
• Vulgewicht 1-7 KG
• 66 dB
• PerfectDry: droogt alle textielsoorten
zeer nauwkeurig
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Deskundig advies.

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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GRATIS
BEZORGD!

inruil van uw o

KG

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

PERFECTDRY

66
dB

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

• Energieklasse A+++
• Vulgewicht 1-7 KG
• 1400 t/pm
• De SoftCare-trommel beschermt
uw wasgoed
• Zuinige, krachtige en onverslijtbare
ProﬁEco-motor

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

775,Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

7
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Hoge korting b

INRUILACTIE!

Tummers

174,-

INRUILKORTING

-/GRATIS
BEZORGD!

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

