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Speelcoach voor
de kinderen in Brukske
De Venrayse wijk Brukske heeft sinds december van afgelopen jaar een eigen speelcoach. Henk Wilmsen zorgt voor de communicatie met de kinderen en organiseert,
in samenwerking met ouders en andere organisaties, spellen en activiteiten. “Het belangrijkste is om ze te leren wat respect is.” Lees verder op pagina 15

Coöperatie: Roekenbosch kan meer
arbeidsmigranten huisvesten
Gemeente Venray is bezig met het opstellen van een toekomstplan voor bungalowpark Het Roekenbosch in
Blitterswijck. Een traject waarbij veel verschillende toekomstplannen voor ogen zijn. Provincie Limburg
adviseert het park op termijn te sluiten en een groepje bewoners wil het park ook openstellen voor
permanente bewoning, iets wat de gemeente weer juist niet wil. Een groot deel van de eigenaren van de
bungalows, verenigd in coöperatie Het Roekenbosch, laat nu ook weten wat zij graag wil: tijdelijk meer
arbeidsmigranten huisvesten, daarna óf saneren óf een herstart als recreatiepark.
Het Roekenbosch was jarenlang
een vakantiepark. Toen Landal geen
heil meer zag in het park en geen
huisjes meer huurde, ging het steeds
slechter met Het Roekenbosch.
“Men is niet meer geïnteresseerd
in parken zoals deze. Iedereen wil
een nieuw park of een park aan
het water. En wat ook niet mee-

helpt, is dat het park midden in de
gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
ligt”, legt voorzitter van de coöperatie Anne aan de Wiel uit. “Dat maakt
recreatieverhuur heel lastig, want er
wordt volop gewerkt in dit gebied.”
Die gebiedsontwikkeling duurt tot
ongeveer 2022. “Tot die tijd zullen
we dus moeten overleven als park”,

aldus Aan de Wiel. “Een goede oplossing leek om een deel van het park
te verhuren aan het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers als asielzoekerscentrum”, aldus bestuurslid
Jan Wittenberg. “Het COA zou een
gedeelte van het park huren van
2016 tot ongeveer 2020, dus dan was
voor ons die periode mooi overbrugd.

Toen de vluchtelingencrisis uiteindelijk
toch niet zo lang bleek te duren, is het
contract in 2017 helaas weer opgezegd.” Nu het asielzoekerscentrum
weg is uit het park, staat de helft van
de ongeveer 250 huisjes leeg. In zo’n
tachtig huisjes wonen arbeidsmigranten en de overige dertig worden
bewoond door woonurgenten.

Negatieve
beeldvorming
Het park heeft te kampen met
negatieve beeldvorming, stellen
Aan de Wiel en Wittenberg. “Eerst

waren mensen bang voor overlast
van de vluchtelingen. Er moest zelfs
een hek worden geplaatst om het
gedeelte van het park dat AZC was.
Uiteindelijk was er helemaal geen
sprake van overlast en was het dorp
zelfs teleurgesteld dat de statushouders allemaal weg moesten, stelt
de coöperatie. En nu wordt er weer
geklaagd over de arbeidsmigranten”, aldus Aan de Wiel. Wittenberg:
“Mensen denken vaak dat het hier
door de arbeidsmigranten één grote
bende is en dat het onveilig zou zijn
op het park. Daar is niets van waar.”
Lees verder op pagina 02
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Coöperatie: Roekenbosch kan meer
arbeidsmigranten huisvesten
Een wandeling over het park laat
inderdaad zien dat de bungalows en
de omgeving er keurig bijliggen, ook
die waar de arbeidsmigranten in zijn
gevestigd. Wittenberg: “Ze doen hun
schoenen allemaal uit voordat ze naar
binnengaan en er wordt alleen buiten
gerookt. Sommige huisjes zijn misschien wat verouderd, maar ze liggen
er allemaal netjes en schoon bij.”
Het allerliefst zou de coöperatie over een aantal jaar, als de
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gebiedsontwikkeling klaar is, weer
een echt vakantiepark maken van
Het Roekenbosch en zou zij de bungalows weer allemaal voor recreatie willen verhuren. Aan de Wiel:
“Misschien komen de grote vakantieparkpartijen over vier jaar wel weer
terug. In de tussentijd moeten we zien
te overleven en dat kan ons inziens
het beste door arbeidsmigranten op
het park te huisvesten.”

‘We moeten zien te
overleven’
Meer dan de tachtig verhuurde
huisjes aan organisaties voor arbeidsmigrantenhuisvesting is nu vanwege
het bestemmingsplan nog niet toegestaan. Wittenberg: “Overal is een
tekort aan goede huisvesting voor
arbeidsmigranten en wij hebben hier
huisjes leeg staan. Dat is doodzonde.
Hier op het park is die huisvesting
beheersbaar. Arbeidsmigranten hoeven hier niet met honderden in één
gebouw, maar slapen met vier personen in een huisje. Dan is de huisvesting misschien grootschalig, maar het
voelt voor hen kleinschalig.” Aan de
Wiel voegt toe: “Tot nu toe zijn er
ook heel weinig problemen met de
arbeidsmigranten die er al zitten.
De andere mensen op het park zijn
er minder blij mee, die praten over
overlast. Maar wij denken niet dat ze
meer overlast veroorzaken dan vakantiegangers. Helaas wordt er wel eens

een blikje ergens gedumpt of een auto
verkeerd of vervelend geparkeerd.
Maar we moeten vaststellen dat
Nederlanders dat ook wel eens doen.”
De komende periode gaat een
extern adviesbureau in opdracht van
gemeente Venray alle belangen afwegen om te komen tot een toekomst-

plan voor het park. Uit een onderzoek
van provincie Limburg bleek eerder
dat het op termijn sluiten van het park
de beste oplossing zou zijn. Aan de
Wiel: “De provincie stelt dat er te veel
recreatiewoningen zijn in Limburg in
vergelijking met de vraag. Om situaties zoals in Fort Oranje te voorkomen,

zouden we moeten saneren: het park
sluiten en het gebied teruggeven aan
de natuur. Als dat uiteindelijk toch
de beste oplossing is, zullen we ons
daarbij moeten neerleggen. Want wie
zijn wij om te zeggen dat wij het beter
weten? Maar sluiting van het park gaat
ons zeker aan het hart.”

Uren projectteam

Meer geld voor organiseren BinckBanck Tour
Om dit jaar opnieuw een etappe van de wielerwedstrijd BinckBanck Tour in Venray te faciliteren, trekt gemeente Venray meer geld uit dan vorig
jaar. Toen bleek dat het projectteam meer uren nodig had gehad dan begroot.
Vorig jaar was het de eerste
keer dat de BinckBanck Tour Venray
aandeed. De uren die toen gebudgetteerd waren voor de projectleiding vanuit gemeente Venray,
bleken niet voldoende. Reden
daarvoor noemt de gemeente het
feit dat het de eerste keer was dat
de BinckBanck Tour ook in Venray
werd gehouden. Daarnaast bleek er

meer facilitering vanuit de gemeente
nodig te zijn dan ingeschat.
“Oorspronkelijk werd aangenomen
dat het om een burgerinitiatief van
Stichting Wielerpromotie ging en er
slechts minimale facilitering van de
gemeente nodig zou zijn. Dat was
een verkeerde inschatting”, aldus de
gemeente.
Dit jaar krijgt de projectleiding

niet de vooraf begrote 120 uren,
maar 340. Dat kost de gemeente
14.000 euro extra. De projectleiding
kan er met de extra uren voor zorgen dat burgers tijdig geïnformeerd
worden over het evenement, dat
Venray gepromoot wordt en dat er
een veilig, bereikbaar en netjes evenement kan worden georganiseerd.
De extra kosten worden betaald uit

het potje van de gemeente voor
onvoorziene kosten. Na 2018 wordt
het organiseren van de BinckBanck
Tour geëvalueerd. Hierbij wordt ook
gekeken naar de uren voor projectleiding.
De BinckBanck Tour vindt
plaats van maandag 13 tot vrijdag
19 augustus. Op dinsdag 14 augustus doet de tour Venray aan.

Veel drugsgebruik Venrayse jongeren
Jongeren in Venray gebruiken relatief veel drugs en hun weerbaarheid op dit gebied ontbreekt vaak. Dat is één van de conclusies uit het onderzoek in het kader van drugspreventieproject Helder naar middelengebruik bij jongeren in Noord-Limburg.
Het drugspreventieproject Helder
heeft vanaf 2015 twee jaar gelopen.
Het project werd uitgevoerd door
de afdeling verslavingspreventie
van Vincent van Gogh in Venray en
richtte zich op het weerbaar maken
van kwetsbare jongeren in de leeftijd
van 12 tot 24 jaar op het gebied van
drugsgebruik en -handel. Als onderdeel van het project is onder andere
gesproken met het Raayland College
in Venray over het ontwikkelen van
genotsmiddelenbeleid en zijn er bij
de middelbare school en het ROC in

Venray interventies aangeboden voor
jongeren. Ook zijn ouders en sportverenigingen benaderd vanuit het
project. Helder werd onder andere
gesubsidieerd door provincie Limburg
en gemeente Venray en richtte zich op
Noord-Limburg.
Tijdens het project is er onderzocht hoe het staat met het drugsgebruik en de weerbaarheid van
jongeren uit Venray, Venlo en
Roermond. Tijdens het project is, in
overeenstemming met conclusies uit
de GGD Monitor, geconstateerd dat

het drugsgebruik in Venray de afgelopen jaren wel is gedaald, maar dat
deze daling stopte in 2015. Van de
drie gemeentes wordt in Venray het
meest gedronken en softdrugs en
lachgas gebruikt. Uit interviews in
het project Helder blijkt daarnaast
dat jongeren in Venray veel blowen, vooral jongens tussen de 14 en
17 jaar. Ook bestaan er vermoedens
dat jongeren betrokken zijn bij illegale straathandel. Volgens schatting
zou zo’n 30 procent van de Venrayse
jongeren blowen. Ook harddrugs en

alcohol zijn een groeiend probleem
in Venray, stellen de geïnterviewden
en er zouden veel runners en dealers actief zijn.
Uit het onderzoek komt een
aantal aanbevelingen voor de
toekomst naar voren. Ook na het
stoppen van het project moet er in
de gemeente focus blijven liggen
op middelengebruik van jongeren. De samenwerking met scholen
zou hierbij geïntensiveerd mogen
worden en ook ouders kunnen nog
actiever betrokken worden.
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Nieuwe manier berekenen haalbaarheid

Toch nog glasvezel voor Wanssum
Ook in Wanssum wordt binnenkort glasvezel aangelegd. Het was nog lange tijd spannend of het benodigde
aantal klantaanmeldingen hier gehaald zou worden, maar GlaswebVenray maakte maandag 7 mei bekend dat
dit via een nieuwe constructie toch is gelukt.

en Wanssum heeft gezamenlijk
wel het benodigde percentage.
“Financieel gezien zeker haalbaar
en voor de toekomst de beste
oplossing”, aldus projectleider Anita
Emonts. Dit betekent dat Wanssum
toch voorzien wordt van glasvezel.
“In andere POP-gebieden kwam
er voor de deadline van gratis
klantaanmelding nog een behoorlijk
aantal aanmeldingen binnen.
De verwachting is dat dit ook in
Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren
gaat gebeuren.”

Planning loopt uit

Bestuurslid van de coöperatie Theo Kooter
bij de aansluiting van ‘zijn’ dorp Vredepeel
In Wanssum werd afgelopen
maand extra campagne gevoerd voor
de aanleg van glasvezel, omdat het
dorp het minimum vereiste aantal
klantaanmeldingen dat nodig is
voor de vergunningaanvraag nog

niet behaald had en wellicht geen
glasvezel zou krijgen. GlaswebVenray
beraadde zich op plan B: de
glasvezelaanleg in de nabijgelegen
dorpen Geijsteren en Blitterswijck,
zonder Wanssum. Dit zou een dure

constructie worden en was dus
niet ideaal. Een tweede optie was
om de economische haalbaarheid
niet per dorp, maar per POP, de
glasvezelaansluiting, te berekenen.
De POP Geijsteren, Blitterswijck

Het team is blij dat Wanssum toch
nog glasvezel gaat krijgen. Emonts:
“Wanssum was en is druk met Mooder
Maas. Wij begrijpen dat de aandacht
van de dorpsbewoners vooral daar
naartoe gaat, maar daardoor was het
moeilijk om de aandacht te krijgen
voor glasvezel. We balen natuurlijk
gruwelijk dat we het percentage net
niet gehaald hebben, maar gelukkig kunnen we nu doorgaan met de
vergunningsaanvraag en wordt ook
geheel Wanssum voorzien van glasvezel.” De deadline voor klantaanmeldingen met gratis aanleg voor Wanssum,
Blitterswijck en Geijsteren is vastgesteld op 15 september.
De oplossing van plan C biedt niet
alleen voor Wanssum, maar mogelijk ook voor Oostrum en de wijken,

uitkomst. In Oostrum is ook nog niet
het benodigde aanmeldingen behaald
om glasvezel aan te kunnen leggen.
De nieuwe methode om het percentage te berekenen, betekent in
Oostrum nog niet net als in Wanssum
dat het percentage wel al is behaald.
Emonts: “In Oostrum kunnen ze dus
nog niet achterover leunen. We hebben
nog zo’n 150 aanmeldingen nodig.”
GlaswebVenray is inmiddels
bezig met de nieuwe indeling voor
de wijken. Deze indeling zal naar
verwachting voor de zomer bekend
zijn. De wijken zullen dan ook per
POP worden beoordeeld op de
economische haalbaarheid. Is zo’n
gebied niet economisch haalbaar,
dan zal daar geen glasvezel worden
aangelegd. Emonts: “Maar het
enthousiasme in de wijken begint
aardig op gang te komen, vooral in
de Brabander.” Op zijn vroegst wordt
in het voorjaar van 2019 in de wijken
gestart met de aanleg, maar alleen als
er voldoende aanmeldingen zijn.
De totale planning van de aanleg
van glasvezel loopt wat uit. Emonts:
“Dat ligt aan onszelf. We gingen ervan
uit dat we zo’n 40 procent van de huishoudens zouden moeten aansluiten,
maar dat is een stuk meer geworden.
Dus daar gaat ook meer tijd inzitten.”
In totaal is de planning twee tot drie
maanden uitgelopen. “We moeten een
iets langere adem hebben.”

Medewerkster Rooyse Wissel Politie zoekt getuigen
mishandeld en aangerand
van oplichting
Een patiënt heeft een van de medewerkers van forensisch psychiatrisch centrum De Rooyse Wissel in Oostrum
aangerand en mishandeld. Dat maakte de kliniek bekend op zondag 6 mei, vlak nadat het incident plaatsvond.

In Veulen vond op woensdag 2 mei een oplichting plaats. Er zijn
spullen afhandig gemaakt met een gereedschapskist als onderpand.
De politie is op zoek naar getuigen van deze oplichting.
De oplichting vond plaats
tussen 11.00 en 11.45 uur.
“Verdachten hebben spullen
‘gekocht’ met een gereedschapskist van het merk Mammoet als
onderpand”, meldt de politie.
De verdachten maakten gebruik van

een zwarte Mercedes met geblindeerde ramen. De politie zoekt nu
getuigen die meer kunnen vertellen over de bus of de personen.
Getuigen kunnen contact opnemen met 0900 8844 of via Meld
Misdaad Anoniem op 0800 70 00.

13 mei - Moederdag!

De patiënt mishandelde en randde
de medewerkster van de kliniek aan
bij het dagactiviteitencentrum op het
terrein van de kliniek. De medewerkster is na het incident naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.
“We zijn enorm geschrokken van
deze gebeurtenis. Onze eerste aandacht gaat uit naar de opvang van
onze medewerkers en patiënten”,
liet De Rooyse Wissel in een verklaring weten. De politie doet onderzoek
hoe de situatie heeft kunnen ont-

staan. “De resultaten van het onderzoek wachten we af”, aldus De Rooyse
Wissel. De kliniek doet daarom nog
geen verdere uitspraken.
Nog geen twee jaar geleden
vond een soortgelijk incident plaats
bij de kliniek. In oktober 2016 sloeg
een tbs’er een medewerkster in
elkaar en randde haar aan. Ook werd
hij veroordeeld voor vrijheidsberoving. Dat gebeurde toen in een
werkplaats. Naar aanleiding van dat
incident maakte De Rooyse Wissel

bekend maatregelen te nemen om
de veiligheid te verbeteren, op basis
van aanbevelingen van de inspectie
Veiligheid en Justitie. Die maatregelen hielden onder andere gerichter
cameratoezicht en urinecontroles in.
“De komende periode zullen wij ook
een intern onderzoek verrichten om
te achterhalen hoe het incident heeft
kunnen gebeuren. We verwachten
dat het onderzoek enkele weken zal
duren”, aldus De Rooyse Wissel.
(Foto: De Rooyse Wissel)
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Dankbetuiging
Wat een kaarten en condoleances bij het overlijden van

Mia Tielen-Houben
Het is voor ons ondoenlijk om iedereen persoonlijk te bedanken,
daarom via deze weg allen hartelijk bedankt.
Het is hartverwarmend.

Burgemeester steunt
actie Kinderpardon
Burgemeester Hans Gilissen steunt de kinderpardonactie van Venraynaar Piet Kroft. Donderdag 3 mei kreeg
hij van vier kinderen een petitie aangeboden met handtekeningen om de ruim vierhonderd kinderen die nu nog
buiten de kinderpardonregeling vallen, een verblijfsvergunning in Nederland te geven.

Toon Tielen, kinderen en kleinkinderen.
Ysselsteyn

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

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Huwelijk of jubileum?
Laat je goede nieuws via een bericht in
HALLO Venray aan iedereen weten.

www.hallo-venray.nl

Twee kinderen met een Syrische
en twee met een Nederlandse achtergrond gaven de burgemeester
vorige week donderdag de petitie die
Piet Kroft een paar weken geleden is
gestart. De actie is opgezet in navolging van een landelijke oproep om
aandacht te vragen voor het kinderpardon. Met de actie wil Piet Kroft
de burgemeester oproepen om van
Venray een kinderpardongemeente te
maken en de regering te vragen om
het kinderpardon uit te breiden.
Inmiddels heeft Kroft via
www.zezijnalthuis.nl meer dan tweehonderd handtekeningen verzameld.
Met de steun van de burgemeester is
hij heel blij. “Die steun heeft op twee
manieren effect voor de actie”, legt

hij uit. “De burgemeester gaat zijn
standpunt in een brief aan de staatssecretaris doorgeven zoals meer burgemeesters dat al gedaan hebben.
Zo steunt hij de actie van zijn collega’s.
Daarnaast hoop ik dat een goed voorbeeld goed doet volgen. Bovendien
was het bezoek van de vier kinderen
aan de burgmeester voor hen een hele
ervaring, die nog versterkt werd door
de kindvriendelijke manier waarop de
burgemeester met hen omging.”
Met de actie wil Kroft kinderen die
Nederland uitgezet dreigen te worden
weer een positieve toekomst geven.
“Ik kan alleen maar kwaad worden als
ik die kinderen donderdag zag en dan
aan mijn eigen kinderen en kleinkinderen denk. Als ik ook nog zie wat

voor puinhoop het vaak is in het land
van oorsprong van de vierhonderd in
vrees wachtende kinderen. En wij in
onze rijkdom met onze mogelijkheden willen hen die kans niet geven.
Krankzinnig.”
Ook heeft de Venraynaar een brief
aan alle raadsleden gestuurd met de
vraag een motie in te dienen waarin
de raad zijn actie steunt. “Vorige week
heb ik van vier partijen al een hoopvolle reactie gehad en ik weet dat er
een motie wordt ingediend tijdens de
komende raadsvergadering. Ik ga er
vanuit dat Venray dan het goede voorbeeld van meer dan dertig gemeenten volgt.” Zo niet, dan blijft Kroft de
actie steunen en onder de aandacht
brengen.

Rijbewijs Venraynaar ingenomen
De politie van Venray heeft op zaterdagnacht het rijbewijs ingenomen van een 31-jarige Venraynaar.
De automobilist had te veel gedronken.
De Venraynaar werd aangehouden op de Leunseweg in
Leunen. De bestuurder wenste
niet mee te werken, maar is toch

aangehouden. Bij een alcoholonderzoek bij het politiebureau
bleek dat hij in overtreding was.
Uit de ademanalyse kwam een uit-

slag van 730 ug/l: ruim drie keer
meer dan toegestaan. Het rijbewijs van de Venraynaar is hierop
ingenomen.

Scouting Blitterswijck wil bos kopen
Scoutinggroep De Meuleberg in Blitterswijck wil met behulp van donateurs een stuk bos gelegen aan de
achterzijde van de blokhut overnemen. Om het perceel te kunnen betalen, zoekt de scoutinggroep mensen
die een boom willen adopteren. Het bos wordt momenteel al veelvuldig gebruikt door de scouting en kinderen uit de buurt.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallo-venray.nl, klik rechts
op de pagina op “zoekertjes plaatsen”.
U kunt dan de tekst opgeven en
meteen de kosten voldoen.
Voor groenteplanten o.a. komkommers,
tomaten, paprika enz., aardbeienplanten,
cyrstantenstekken, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

De eigenaren van het 6.000
vierkante meter grote perceel willen het verkopen, zo laat de scoutinggroep weten. “Wij hebben het
aanbod gekregen om deze grond
over te nemen”, aldus De Meuleberg.
“Aangezien het bos veel wordt
gebruikt door de kinderen uit de
buurt en de vereniging zelf, willen
wij dit mooie stukje bos niet verlo-

ren laten gaan.” De blokhut van de
Blitterswijckse scouting ligt aan de Van
Lyndenstraat.
De vereniging wil het stuk bos
samen met het dorp verwerven en
daarom bedacht de scoutinggroep een
lumineus idee. “We gaan het bos ter
adoptie aanbieden”, laat ze weten.
“Dat betekent dat mensen een boom
symbolisch kunnen adopteren voor

een bedrag van 15 euro. De ‘adoptieouders’ krijgen dan na de koop een
vermelding in dit speelbos op een
gezamenlijk bord. In de toekomst
willen we dit terrein ook gaan inrichten met een boomparcours.”
Neem voor meer informatie contact op met de scoutinggroep door
een mail te sturen naar
info@scoutinggroepdemeuleberg.nl
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Dorpsraad Oostrum richt groencommissie op
Dorpsraad Oostrum heeft een manier gevonden om eventuele problemen rond groenvoorzieningen in het
dorp te voorkomen. Voortaan buigt een groencommissie zich eerst over plannen rondom groen en natuur om te
kijken of de aanpassingen wel passen in het groene karakter van Oostrum.

we een groencommissie in het leven
hebben geroepen.”
Het is de bedoeling dat de commissie zich in de toekomst over alle
plannen in Oostrum gaat buigen
die te maken hebben met groen.
“Bij gemeentelijke plannen, maar ook
als een particulier bomen wil kappen
of iets dergelijks, gaat de commissie
zich er mee bemoeien en praten met

de betrokkenen”, aldus Bas. De groencommissie heeft inmiddels al vier
leden. “Dat zijn mensen die affiniteit
hebben met groen of juist met politiek
en die weten hoe de procedures in zijn
werk gaan”, vertelt Bas. “We zoeken
nog twee leden om de commissie vol
te maken.” Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de dorpsraad via
secretaris@dorpsraadoostrum.nl

Op de Vlasakker werden onlangs bomen gekapt
Aanleiding voor het oprichten van
de commissie was de commotie die
was ontstaan in het dorp nadat eerst
op de Vlasakker bomen waren gekapt
en vervolgens een vergunning was
aangevraagd voor bomenkap aan
de Randenrade. Omwonenden kwamen in opstand, omdat ze niet wilden
dat de ‘pareltjes’ van bomen zouden
verdwijnen, vertelt voorzitter van de
dorpsraad Bas Künen.
“Er werden op de Vlasakker acht

bomen gekapt en er kwamen er
maar vijf voor terug”, legt Bas uit.
“Veel omwonenden waren het daar
niet mee eens. Toen die storm net
geluwd was, werd bekend dat iemand
een kapvergunning had aangevraagd,
die later werd afgewezen door de
gemeente, voor de bomen aan een
deel van de Randenrade. Toen werd
duidelijk dat we iets moesten doen als
dorpsraad.”
Na navraag bij de gemeente bleek

dat deze een wegingsschema hanteert
waaraan een vergunning voor bomenkap moet voldoen. “Dan moet je denken aan zaken als of de boom schade
veroorzaakt, monumentaal is en of de
omwonenden het er mee eens zijn.
Het probleem is dat de gemeente
alleen naar de meningen en situatie in
de straat kijkt. Wij willen het groene
karakter van Oostrum behouden en
daarom kijken we naar het hele dorp
en niet alleen de straat. Vandaar dat

Beweegpas voor 55+’ers
Gemeente Venray herintroduceert de beweegpas voor 55+’ers in Venray. Hiermee kunnen zij vier keer deelnemen aan een les of training bij een beweegaanbieder in de gemeente. Zo wil gemeente Venray mensen aan
het sporten of bewegen krijgen.

Dicky Minken 25 jaar
lid van de PvdA
Mevrouw Dicky Minken (rechts op de foto) werd tijdens het
1 mei-treffen van PvdA Venray in het zonnetje gezet wegens haar
25-jarige lidmaatschap bij de PvdA. Voorzitter Esther van
Wamelen bedankte Dicky voor haar inzet in deze jaren en overhandigde haar namens de PvdA de bijbehorende speld, samen
met een bos rode rozen.

Zorgen over
vrachtverkeer Oirlo
Oirlo maakt zich zorgen over het vrachtverkeer en de verkeersveiligheid in het buitengebied van het dorp. Zowel fietsers als vrachtwagenchauffeurs geven aan dat er geregeld gevaarlijke situaties ontstaan.

Wethouder Anne Thielen overhandigde de beweegpas
aan mevrouw Van Ham (rechts) en mevrouw Jacobs
De beweegpas is voor het eerst
opgezet in 2015. Tot eind 2016 konden
inwoners van de gemeente hier toen
gebruik van maken. “Daarna is de pas
nog mondjesmaat uitgezet, maar is
er actief niets meer mee gedaan tot
nu”, aldus een woordvoerder van de
gemeente.
Inwoners van Venray van 55 jaar
en ouder kunnen met de pas kennismaken met allerlei sporten. “Door de

beweegpas komen inwoners niet
alleen in aanraking met verschillende sporten, maar ook met trainers
en medesporters. Wethouder Anne
Thielen (CDA): “Sociale contacten worden zo vergroot, een belangrijk doel
van de beweegpas. Ook in Venray
voelen ouderen zich eenzaam. Door te
sporten komen mensen uit een sociaal
isolement. Daarnaast voelen mensen
zich door te sporten fysiek beter en

verkleinen ze de kans op bijvoorbeeld
overgewicht of diabetes.”
De Beweegpas is geldig tot en
met 31 december 2019 en is op te
halen bij de deelnemende sportaanbieders. De pas ligt ook klaar bij het
VVV-kantoor, het gemeentehuis en
diverse fysiopraktijken.
Kijk voor meer informatie en een
deelnemerslijst op de website
www.venraybeweegt.nl

Er rijdt veel landbouw- en vrachtverkeer door Oirlo. Het dorp ligt op
de route van en naar coöperatie
Vitelia in Wanssum en vrachtverkeer
van Castenray naar Oostrum passeert
Oirlo ook. “In het dorp is dit eerder al opgepakt met de gemeente”,
stelt Anita Emonts van de dorpsraad.
“Samen met de agrariërs is toen
afgesproken dat het vrachtverkeer
niet meer door de kern zou rijden,
maar door het buitengebied.”
In het buitengebied ontstaan
daarom nu steeds meer gevaarlijke situaties, heeft de dorpsraad de afgelopen tijd gemerkt.
Zowel fietsers als agrariërs hebben hun zorgen geuit over onder
andere de Gunhoekweg, Ericaweg,
Meerloseweg, Hoogriebroekseweg,
Pauwweg, Castenrayseweg en
Boddenbroek. Emonts: “Het zijn veel
senioren die door het buitengebied fietsen en de wegen zijn daar
heel smal. Agrariërs geven aan dat

vooral met elektrische fietsen soms
levensgevaarlijke situaties ontstaan.
Fietsers zouden niet altijd aan de
kant gaan en met twee of zelfs drie
personen naast elkaar blijven fietsen.” Ook de fietsers in het dorp
maken zich zorgen over de smalle
wegen en voelen zich minder veilig
met al het zware verkeer.
De oplossing is volgens de dorpsraad vooral te zoeken in gedragsverandering. Emonts: “Op sommige
plekken wordt de weg uiteindelijk
wel verbreed, maar in de tussentijd
focussen wij ons op gedrag. We vragen alle weggebruikers rekening met
elkaar te houden. Als je niet zeker
weet of je gezien bent door een
vrachtwagen: zwaai dan even. Als de
chauffeur terugzwaait, heeft hij je
gezien.” Daarnaast wordt er in het
dorp in juni aandacht besteed aan
de verkeersveiligheid in het buitengebied bij de verkeersweek van de
basisschool.
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ARKA: ‘Venray loopt achter bij integratie
arbeidsmigranten’
In Venray zijn nog flinke stappen te maken op het gebied van de integratie van arbeidsmigranten.
Dat concludeerden organisatie voor arbeidsmigranten ARKA en het Dorpsradenoverleg (DRO) tijdens de
vergadering van het DRO op maandagavond 7 mei.
Eerder dit jaar gaven de dorpsraden van de gemeente Venray
al aan meer contact te willen
met arbeidsmigranten in hun
dorp. Het DRO schakelde daarom
de hulp in van stichting ARKA
(Activiteiten, Recreatie, Kultuur en
Advies). De stichting is gevestigd in
Ysselsteyn en richt zich voornamelijk op het ondersteunen van Poolse
arbeidsmigranten in de regio bij sociaal-culturele activiteiten. Zij werkt
vooral in de regio Venray, Horst aan
de Maas en Peel en Maas en concludeert dat gemeente Venray nog achterloopt op Horst aan de Maas wat
betreft de inzet voor integratie van

arbeidsmigranten. Leden van ARKA,
Leo Philipsen uit Ysselsteyn en Gregor
Czerwinski uit Sevenum, gaven tijdens
het DRO-overleg op maandagavond
een presentatie over de stichting.

‘Onmisbare schakel’
“ARKA organiseert onder andere
jaarlijks infobeurzen over arbeidsmigranten”, stelt Philipsen. “Ik ben
al lang in overleg met de gemeente
om ook in Venray zo’n beurs te organiseren, maar dat is nog steeds niet
gelukt. Ik ervaar hier ook heel erg dat
Venray nog een slag moet maken in
de acceptatie van arbeidsmigranten
en zo’n infobeurs zou goed kunnen

Hond bevrijd uit auto
De politie moest donderdag 3 mei in het centrum van Venray een
hond bevrijden uit een hete auto. Bezorgde voorbijgangers hadden de
melding gedaan.
De hond zat achterin de kofferbak van een voertuig, meldt de politie. “Volgens de melders zou de hond
mogelijk oververhit zijn. Hierop zijn wij
ter plaatse gegaan”, aldus de politie.
Eenmaal bij de auto zagen de agenten dat de hond zwaar aan het hijgen
was, rode ogen had en vocht aan het
verliezen was. “Wij hebben ons geen
moment bedacht en hebben een ruit
van het voertuig vernield om zo bij
de hond te komen. Hierop zijn we het

voertuig ingekropen om de hond eruit
te halen.” Toen de hond uit het voertuig
gehaald was, is deze naar de dierenarts gebracht. Na een controle mocht
het beestje weer naar huis. De eigenaar
van de hond heeft een proces-verbaal
gekregen. De politie waarschuwt alle
hondeneigenaren om met warm weer
geen dieren in een voertuig te laten zitten. “Wij zullen bij soortgelijke meldingen niet twijfelen om weer deze acties
te ondernemen”, stelt zij.

helpen om meer bekendheid te geven
aan de arbeidsmigranten. Zij vormen
namelijk een onmisbare schakel in de
samenleving, ook in Venray.”
Behalve de infobeurzen probeert
ARKA zich ook op andere manieren
in te zetten voor de arbeidsmigranten. Zo heeft zij afgelopen jaar in
Meterik (Horst aan de Maas) geholpen om de arbeidsmigranten ook
bij de kermis in het dorp te betrekken en is er in Grashoek (Peel en
Maas) een voetbalelftal opgezet met
arbeidsmigranten. Qua financiering
draait de stichting bijna geheel op
subsidie van gemeente Horst aan de
Maas. Philipsen: “Horst aan de Maas

is echt het schoolvoorbeeld van een
gemeente die zich goed inzet voor de
arbeidsmigranten. Over vier jaar wil
ik in Venray op gelijke voet staan met
Horst.”

Twijfelaars over de
streep
De uit Polen afkomstige Greg
Czerwinski heeft in Horst aan de Maas
het project Twijfelaars over de Streep
opgezet. Met workshops en coaching
helpt hij Poolse arbeidsmigranten
de keuze te maken om zich volledig
op Polen of op Nederland te richten.
“De arbeidsmigranten hier reizen heel
veel op en neer. Ze voelen zich nog
geen Nederlander, maar ook geen
Pool meer. Mijn visie is dat je pas
gelukkig kan zijn als je een eigen plek
in de wereld inneemt. Het belangrijk-

ste is dat ze een keuze maken waar
ze hun leven willen opbouwen: in
Nederland of in Polen.”
Het project Twijfelaars over
de streep zou ook in Venray opgezet moeten worden, vindt het DRO.
“Een heel mooi initiatief. Gemeente
Venray zou dit nog veel breder uit
kunnen zetten”, stelt Theo Kooter
van dorpsraad Vredepeel. Tijdelijk
voorzitter van het DRO, Jan Nelissen
uit Oirlo, geeft aan de integratie van
arbeidsmigranten en het project
Twijfelaars over de streep graag op
de politieke agenda van gemeente
Venray te willen zetten. “Dit verdient een serieus podium”, stelt hij.
“Maar we kunnen ook alvast per
dorp en wijk gaan kijken of wie iets
met dit thema en het project kunnen
doen. Zo kunnen we het op twee
manieren aanvliegen.”

Brief aan ministerie over digitaal stemmen

Gemeente evalueert
fouten bij stemmentellen
Gemeente Venray gaat een verbeterplan opstellen over het tellen van stemmen na verkiezingen. Dat idee
ontstond nadat bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart slechts 3 van de 26 stembureaus in
eerste instantie de stemmen goed geteld hadden. De gemeente stuurde ook een brief naar het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om aan te dringen op elektronisch stemmen.

Magazijnverkoop
dameskleding | schoenen | tassen

70%
KORTING
Vrijdag 11 mei
Zaterdag 12 mei

10 - 21
10 - 17

Na de gemeenteraadsverkiezingen
van 21 maart hadden CDA en Venray
Lokaal precies evenveel stemmen voor
een restzetel. Nadat het idee van een
loting was afgeschoten door de twee
partijen, werd besloten tot een hertelling van de stemmen. Daaruit bleek
dat bij slechts 3 van de 26 stembureaus correct geteld was na de verkiezingen. Bij alle andere bureaus was
sprake geweest van menselijke fouten, waardoor de uitslag niet klopte.
Uiteindelijk kreeg het CDA de restzetel.
In de brief aan het ministerie
dringt het College van B&W erop aan
een herziening van het stem- en telsysteem door te voeren. Eerder stemden de partijen van de gemeenteraad
al unaniem in met een motie waarin
het college werd opgeroepen het

ministerie te benaderen. “Het handmatig tellen van de stemmen is
uitermate kwetsbaar”, schrijft het college in de brief. “Een systeem waarin
ruimte bestaat voor zulke vergissingen
is, zeker gezien de huidige staat van
de techniek, niet meer van deze tijd.”

Verbeterplan
In afwachting van een reactie vanuit het ministerie besloot de gemeente
zelf alvast een verbeterplan op te stellen over de afgelopen verkiezingen.
“In dat verbeterplan evalueren wij het
algehele proces rondom verkiezingen
en referenda”, schrijft de gemeente
over het plan. Op basis daarvan werkt
de gemeente een aantal maatregelen
uit om tot verbetering van het proces
te komen. Het verbeterplan richt zich

op de bezetting van de stembureaus,
de selectie en instructie van voorzitters, stembureauleden en tellers, de
methode voor het tellen van de stemmen en de presentatie van de resultaten op de verkiezingsavond.
“Het is niet gegaan zoals we
gehoopt hadden tijdens de verkiezingsdag”, zo laat een woordvoerder
van de gemeente weten. “We weten
niet precies waar het fout is gegaan,
dus daarom onderzoeken we alle factoren. We gaan er nu nog geen conclusies aan verbinden en we hebben
geen verwachting van waar er fouten
gemaakt zijn. Pas op basis van de uitkomsten van het verbeterplan kunnen
we conclusies trekken.” Het college
verwacht medio juli het verbeterplan
te kunnen opleveren.
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GEPLUKT Joop Hoex

Het leven is volgens hem al serieus genoeg. Als hij ergens iets aan kan doen, dan doet hij dat, en anders maakt hij zich er niet druk om.
Ondertussen woont hij al twintig jaar bij de Rosmolen in de bossen in Oostrum. Deze week wordt Joop Hoex (53) geplukt.
“Voor de duidelijkheid: de
Rosmolen ligt in Oostrum, maar valt
onder landgoed Geijsteren”, vertelt
Joop. Hij is zelf geboren en getogen
in Oostrum. “Er zijn hier in totaal drie
woningen in Oostrum die nog onder
dat landgoed vallen. Bij het voetbalveldje hier in de bossen ligt de grens.”
Landgoed Geijsteren is het gebied dat
onder het beheer van de baron van

Geijsteren valt. Dit landgoed is één
van de weinige gebieden in Nederland
waar de adel het nog voor het zeggen heeft. Sinds de dood van baron
Wilbert vorig jaar wordt het landgoed
Geijsteren beheerd door zijn erfgenamen, verenigd in een stichting.
Joop: “Ik heb altijd goed contact gehad
met de baron en dat heb ik nog altijd
met zijn zoon Joost, die deze stichting

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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Voordelen en kansen
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beheert. Dat heeft wel geholpen toen vandaan komt, weet hij zelf ook niet
ik me twintig jaar geleden bij de baron te concreet te plaatsen. “Ik heb een
hobby in het opknappen van oude
inschreef voor deze woning.”
spullen en ik vind het gewoon belangrijk dat zoiets van historische waarde
ook bewaard blijft. Het is gewoon
zonde als zoiets verloren zou gaan;
daar steek ik dan graag al mijn tijd,
De watermolen en de bijbehorende woning vallen tegenwoordig
onder monumentenzorg en zijn ook
Adver torial
van historische waarde voor het landgoed. “Ik weet niet of dit het oudste
huis is van het landgoed, maar wel
dat het van 1584 stamt, dus echt uit
de Middeleeuwen. De woning en de
molen vallen onder mijn beheer en
De lage hypotheekrente is voor veel woningbezitters een
dat is mij ook toevertrouwd door de
belangrijke reden om hun huidige hypotheek nog eens onder de loep
baron. Ik vind het ontzettend zonde als
te nemen. De lage rentestand geeft namelijk veelal nieuwe voordelen.
oude gebouwen moeten wijken voor
iets nieuws en ik doe dan ook mijn
Een grote groep huizenbezitters raadzaam om vooraf goed advies in
best dit te behouden. Het is mijn paste winnen over de oversluitopties en
heeft zijn hypotheek met hoge
sie. Als het moet loop ik er voor door
uw huidige hypotheekconstructie.
maandlasten al ingeruild voor
een muur,” lacht hij.
Oversluiten met een lagere rente
een lening met een lagere rente.
Het beheren en onderhoud van
kan u namelijk lastenverlichting
Deze aanpassing merken zij direct
zijn woning is ook datgene waar
opleveren, wat u kunt sparen of
in hun portemonnee. Door de lage
hij tegenwoordig zijn tijd mee vult.
mogelijk kunt gebruiken om extra af
hypotheekrente kan oversluiten
“Toen ik hier twintig jaar geleden
te gaan lossen op uw hypotheek.
interessant
zijn,
maar
veel
banken
kwam wonen, was het echt een
Wilt u meer weten of
brengen
bij
tussentijds
oversluiten
bouwval en ik heb het door de jaren
wilt
u een goed advies in uw
een
boeterente
en
oversluitkosten
heen gerestaureerd zoals het was.
persoonlijke
situatie? Vraag een
in
rekening.
Een
hypotheekadviseur
Dat was soms flink doorbijten, omdat
vrijblijvend
gesprek
aan met de
neemt
u
mee
in
de
vooren
de vorige bewoners er zelf vrij weinig
hypotheekadviseurs
van Bax
nadelen.
aan gedaan hadden. Daarnaast mag ik
Financieel
Advies!
Kort voor het einde van
er vanuit de monumentenzorg niet zo
uw rentevastperiode stuurt uw
maar iets aan veranderen. De vloeren,
huidige hypotheekverstrekker een
wanden en plafond zijn allemaal originieuw renteaanbod. U bent op dat
neel en het is belangrijk dat dat ook zo
moment overigens vrij om boetevrij
bewaard blijft. Zelfs aan een nieuwe
over te stappen naar een andere
likje verf gaat een hele aanvraagprohypotheekverstrekker met mogelijk 0478 69 09 98
cedure vooraf.”
een voordeligere rente. Het is
info@baxfd.nl • www.baxfd.nl
Waar die fascinatie voor het
behoud van de Rosmolen bij Joop

Lage hypotheekrente

PUZZEL

3

energie en geld in. Ik zou het ook pas
toevertrouwen aan iemand anders als
ik echt weet dat het in goede handen
is.”
Door de jaren heen heeft Joop wel
verschillende baantjes gehad. “Ik ben
oorspronkelijk opgeleid tot derde restaurant kelner en ik heb veel in de
horeca gewerkt. Ik heb bij een wasserij gewerkt en heb daarnaast vijftien
jaar als gereedschapsmaker gewerkt.
Iets wat ik tegenwoordig nog doe, is
het opleiden van mensen tot instructeur watergedreven molens. Om aan
een molen te werken, moet je namelijk wel de juiste papieren hebben.
Ik leg het heel begrijpelijk uit, waarna
ze dan aan de slag mogen onder toeziend oog van mij. Zo’n watermolen is
absoluut geen speelgoed.”
Omdat zijn ogen slecht zijn, werd
Joop afgekeurd voor werk. “Het is
moeilijk te zeggen hoe het daar mee
over een paar jaar gesteld is en juist
daarom vind ik het ook belangrijk dat
er zo nu en dan een grapje gemaakt
moet kunnen worden. Het leven is
al serieus genoeg is. Van daaruit ben
ik me ook steeds meer gaan berusten in de instelling dat als ik ergens
iets aan kan doen, dat ik dat ook
doe. Kan ik er niets aan doen, ligt
het buiten mijn macht, dan moet
ik me er verder ook niet druk om
maken. Daarnaast mag ik hier in het
bos genieten van alle vrijheid in een
prachtige omgeving.” Op de vraag
of hij misschien toch niet liever ooit
weer in de bebouwde kom tussen de
mensen zou willen wonen, geeft hij
een duidelijk antwoord. “Als ik hier
om middernacht met de kettingzaag
aan de slag wil, dan zijn er geen
buren die daar over klagen. Ik hoef
hier met niemand rekening te houden en dat vind ik zelf heel fijn.”
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Concertlokaal Goesting

‘We willen van de maandag de mooiste
dag van de week maken’
In café Cambrinus in Horst vond op zondag 22 april het laatste luisterconcert plaats. Gijs Schapendonk van
Proeflokaal Goesting uit Venray zag dat het verdwijnen van dit muziekcafé een gat achterliet in het aanbod in de
regio en springt daarop in met het nieuwe initiatief, Concertlokaal Goesting.

Mattanja Joy Bradley tijdens het eerste concert in de reeks van het concertlokaal

Kom jij werken bij het
leukste uitje van Limburg?

Wij zoeken:

• Horecamedewerkers voor in bediening, keuken en afwas
(weekenden/vakanties, parttime en fulltime v.a. 15 jaar)
• Schoonmakers
Mooiste werk- en pauzeplek - Leuke collega’s Uren en planning in overleg - Werkuren overdag

kijk voor meer info op www.kasteeltuinen.nl

Vanaf 1998 organiseerde het
Horster café Cambrinus luisterconcerten van honderden muzikanten uit
verschillende genres. Sindsdien hebben zowel lokale muzikanten als nationale en internationale artiesten op de
planken van het Horster poppodium
gestaan, maar daar kwam onlangs
een einde aan. “Cambrinus heeft door
de jaren heen behoorlijk wat naam en
faam opgebouwd in de regio”, vertelt
Schapendonk. “Ik ving in mijn omgeving verschillende geluiden op dat
mensen het echt jammer vonden dat
dit café met zijn activiteiten stopte.
Dit heeft een gat achtergelaten en ik
wil dat met ons initiatief opvangen.
Daarmee wil ik overigens niet pretenderen dat hiermee het gat meteen
opgevuld wordt, want we willen het
ook goed doen. Ik leg de lat graag
hoog voor mezelf. De muziek die we
gaan bieden, moet ook echt van een
hoog niveau zijn, net zoals Cambrinus
dat bood.”

Maandag als
uitdaging

waarborgt dat de mensen die aanwezig zijn, ook speciaal voor de muziek
komen. “Door het op maandagavond
te plaatsen, krijgt de artiest de aandacht die hij of zij verdient van een
publiek dat oprecht kennis wil maken
met de muziek. Dat is in tegenstelling tot het spelen voor een publiek
op zaterdagavond, dat vooral hier is
om wat te drinken. Die zitten niet te
wachten op livemuziek en dat is voor
een artiest ook niet leuk. Bij ons staat
die aandacht voor de artiest voorop.”
Hij laat dan ook weten dat tijdens deze
avonden de mensen aan de tafels
bediend worden, om zo het geroezemoes aan de bar tot een minimum te
houden. De concerten zijn gratis toegankelijk en dat wil Schapendonk ook
graag zo houden. “We willen de eerste
concerten in ieder geval gratis houden
en daarna zo laagdrempelig mogelijk
toegankelijk maken.”

Aandacht voor de
artiest voorop

Qua verdere programmering kan hij
nog niet veel loslaten, behalve de data:
18 juni, 8 oktober en 3 december.
Uit die insteek ontstond
“Wat betreft de optredens zijn we niet
Concertokaal Goesting, waarbij
genregebonden, zolang het maar niet
dit jaar op vier maandagavonden
al te zwaar versterkt hoeft te worden
een optreden plaatsvindt in het
om tot zijn recht te komen. Denk hierproeflokaal. Op maandag 7 mei was
het eerste optreden en stond Mattanja bij aan blues, jazz, lichte pop, indie.
Genres waarbij de bezoekers niet wegJoy Bradley op de planken. “Voor ons
geblazen wordt. Het moet een zekere
is Mattanja Joy Bradley meteen een
toegankelijkheid hebben, maar ook
goed voorbeeld van dat hoge niveau.
Ze was Serious Talent bij 3FM en heeft kwaliteit overbrengen.” Bekenden
van Schapendonk, Marc Gommans
in het voorprogramma gestaan van
en Goesting-medewerker
Amy Winehouse. Dat wil toch wel iets
Willem Verheijen, hebben de vrije
zeggen.” De maandag lijkt misschien
hand om het programma in te vullen.
een bijzondere keuze om een
“Ik vertrouw ze hier volledig in. Marc is
concertenreeks te organiseren, maar
echt iemand met muziekkennis en
Schapendonk ziet dit juist als een
heeft connecties met bijvoorbeeld OOR
uitdaging. “We zijn met ingang van
en 3voor12. Hij weet altijd de pareltjes
dit jaar ook op maandagen geopend.
er tussen uit te vissen.” Maar wat als
De insteek was dat we dan ook
er nu de mogelijkheid bestaat om een
echt iets met die extra dag zouden
grote artiest neer te zetten en die kan
doen. Zo organiseren we al geregeld
alleen op zaterdag? “Dan is het jammer,
proefavonden op die avond en daar
maar helaas. We willen er naar toe
komen nu dus deze optredens bij.
We willen van de maandag de mooiste werken dat mensen hier op maandagavond naar toe komen om iets nieuws
dag van de week maken.”
Daarnaast geeft Schapendonk aan te ontdekken. Of het moet iemand als
Adele zijn, dan kunnen we denk ik wel
dat hij met de livemuziek geen meneen uitzondering maken.”
sen in de weg wil zitten en daarmee
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Zesde editie Smaakvol Venray
De zesde editie van het culinaire evenement ‘Smaak zit tussen je oren komt’ (SZTJO) wordt van donderdag
24 tot en met zondag 27 mei georganiseerd. Het Schouwburgplein in Venray wordt ingericht als culinair plein
waar lokale agrariërs en horecaondernemers samen ‘smaak’ laten zien, proeven, ruiken, voelen en horen.
Lokale horecaondernemers bereiden creaties met streekproducten
van lokale agrariërs. Daarnaast staan
deze boeren ook met hun eigen
producten op het evenement om
hun eigen verhaal te vertellen.
Elke avond en op zondagmiddag
wordt daarnaast muziek verzorgd.
Voor de kinderen is er een speciaal

kinderplein met entertainment, zoals
schminken, een springkussen, kleuren
of zelf koken.
Donderdagavond trapt SZTJO af
met de businessavond. Tijdens een
amuse-diner kunnen lokale ondernemers nieuwe contacten leggen
en bestaande contacten versterken.
Op vrijdag nemen ruim 250 basis-

schoolleerlingen uit de gemeente
een kijkje bij een lokale agrariër en
daarna toveren ze in de tent een
lokaal product om tot een gerecht,
dat ze afgarneren met zelfgeproduceerde tuinkers. Het evenement
is drie dagen gratis te bezoeken.
Kijk voor meer informatie op
www.smaakzittussenjeoren.nl

Elektro Martens en Keijsers
Manders gefuseerd
De twee familiebedrijven Elektro Martens Installatie BV uit Venray en Keijsers Manders Installatietechniek
BV uit Ysselsteyn zijn gefuseerd. Het bedrijf gaat verder onder de naam Keijsers Martens elektro- en
installatietechniek BV.
De directeuren Edwin Keijsers
en Wilfred Martens hebben het
vertrouwen dat de twee bedrijven
door bundeling van krachten, kennis

en kunde de huidige en toekomstige
klanten nog beter van dienst kunnen
zijn in een snel veranderende
markt. Het bedrijf houdt zich bezig

met ontwerpen, realiseren en
onderhouden van elektrotechnische
én werktuigbouwkundige
installaties.

Familiebedrijf De Haam

Open middag bij
zorgboerderij in Veulen
Zorgboerderij De Haam in Veulen houdt op zaterdag 2 juni een open middag. Op het agrarisch familiebedrijf
van familie Janssen wordt het houden van vrije uitloopkippen met labrador- en teckelkennel Janslust
gecombineerd. Ook hebben ze een grote kudde schapen die wordt ingezet bij natuurbeheer.

Al dertien jaar bieden Gerdie
en Annerie Janssen dagbesteding
aan onder de naam Zorgboerderij
De Haam. Hun cliënten zijn vooral
zelfstandig wonende ouderen die
ondersteuning nodig hebben wegens
ouderdom, sociaal isolement, ziekte
of handicap. Annerie en Gerdie bieden met hulp van hun medewerkers,
stagiaires en vrijwilligers inclusieve
zorg. Sinds november hebben ze meer
ruimte op de zorgboerderij. Iedereen
die daar nieuwsgierig naar is, kan op

zaterdag 2 juni van 13.00 tot 17.00 uur
een kijkje komen nemen op de zorgboerderij. Annerie: “Er heerst een
sfeer van openheid bij ons waardoor
onze cliënten zich zeer welkom, veilig
en vertrouwd voelen. Binnen De Haam
wordt ieder mens gerespecteerd en
door medewerkers ingespeeld op de
mogelijkheden van onze cliënten.
Hierdoor kunnen wij betere persoonlijke ondersteuning bieden bij het
maken van keuzes.” Het uitgangspunt van zorgboerderij De Haam is

dat iedereen die iets kan en wil doen,
hiervoor de mogelijkheid krijgt. Op de
boerderij van familie Janssen kunnen
de cliënten alle seizoenen beleven.
Gerdie: “Op onze boerderij gebeurt
altijd wel iets, wat de cliënt thuis weer
kan vertellen.”
Tijdens de open dag wil De Haam
laten zien wat deze te bieden hebben door middel van een fotopresentatie, spellen en rondleidingen op de
zorgboerderij. Ook is er muziek en een
demonstratie schapen scheren.

winkel&bedrijf 09
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opinie
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 17

Ook rookruimtes moeten verboden worden
Slechts één op de vier stemmers op de poll van twee weken geleden was
het ermee eens: het verbieden van rookruimtes in bijvoorbeeld de horeca.
Drie kwart van de stemmers vindt het onzin om het rookverbod nog een
stapje verder te trekken. Aanleiding van de stelling was recent onderzoek
van onderzoeksbureau Intraval in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA). Daaruit bleek dat het rookverbod in de horeca steeds
beter wordt nageleefd. Ruim 90 procent van de onderzochte cafés en discotheken blijkt echt rookvrij. Roken in de horeca is verboden omdat alle bezoekers

en werknemers recht hebben op een rookvrije omgeving. Een aantal uitgaansgelegenheden hanteert echter nog een zogenaamde rookruimte: een ruimte
waar bezoekers wel mogen roken en die afgesloten is van de rest van de
gelegenheid. Er ontstond ook een roep om deze rookruimtes ook te verbieden.
Drie kwart van de stemmers op onze poll vindt dat te ver gaan: zij zien het als
ultiem bewijs van de betutteling van onze regering. Mensen hebben nog altijd
de vrijheid om zelf te kiezen of ze gaan roken of niet. Horecagelegenheden zouden ook zelf de keuze moeten hebben of ze een rookruimte aanbieden of niet.

Gemeente moet meer inzetten op
integratie arbeidsmigranten
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Stichting ARKA en het dorpsradenoverleg trekken aan de bel: volgens hen
wordt er in Venray te weinig ingezet op de integratie van arbeidsmigranten, terwijl de groep inmiddels wel een belangrijke rol in de samenleving vervult. Zij zien
dat veel dorpsraden nog weinig contact krijgen met de zogenaamde MOE-landers.
Zij wil nu dat de gemeente dit meer aandacht gaat geven en wijzen naar buurgemeente Horst aan de Maas, waar een intensievere aanpak al vruchten afwerpt.
Goed plan, arbeidsmigranten maken in sommige dorpen een aanzienlijk deel uit
van de inwonersaantallen. Waarom zou je hen dan niet omarmen? Dorpen die
met krimp te kampen hebben, zouden juist een boost kunnen krijgen wanneer
deze arbeidsmigranten zich intensief willen binden aan het dorp en meedoen in

de samenleving. Maar dat kan alleen als de integratie soepel verloopt. Soms kan
een extra zetje of wat tips van een ‘vriendelijke’ organisatie arbeidsmigranten net
zover krijgen om deel te kunnen nemen in de samenleving. Herkenning leidt ook
tot begrip van elkaar. Daarentegen kun je ook zeggen dat het de taak van arbeidsmigranten is om ook een stap in de goede richting te zetten. De gemeente biedt
een aantal handvaten, maar mensen moeten zelf de keuze maken om te willen
integreren. Extra moeite hiervoor kost geld dat ook anders besteed kan worden.
Veel arbeidsmigranten willen voor de lange termijn ook helemaal niet hier blijven,
dus waarom zou je veel moeite in deze bevolkingsgroepen stoppen? Gemeente
moet meer inzetten op integratie arbeidsmigranten, wat vindt u?

Geldig t/m 15-05-2018

Lekker geurtje voor Mama!
Geur-rozen in pot
Vele soorten en
kleuren.

Van € 12,99/st:

995

Calibrachoa ‘Carnaval’
in hangpot, 27 cm pot,
diverse mixen
Uit eigen
kwekerij.
Nu:

699

Hemelvaart geopend van 9-18 uur
Moederdag geopend van 9-17 uur
Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Zoek jij een baan met zekerheid en kansen? Wil je ook onderdeel
uitmaken van een enthousiast team? Ben jij de Warehouse Supervisor
die medewerkers kan aansturen om het beste uit zich zelf te halen?
Dan zoeken wij jou om verder mee te groeien!
Wij zoeken Warehouse Supervisors met de volgende eigenschappen:
• Leidinggevende ervaring
• Enthousiast en gemotiveerd
• Minimaal 3 jaar relevante
werkervaring

• Teamplayer
• Nederlands en Engels, Duits
is een pré

Arbeidsvoorwaarden

Wij zoeken
Warehouse Supervisors
Dentsply Sirona is marktleider in het leveren van
producten aan professionals in de tandheelkunde.

• Fulltime, salaris: € 2.500 - € 3.500 bruto per maand
• Reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer
Kijk voor meer informatie of andere vacatures op

www.werkenbijdentsplysirona.nl

wij waarderen jou

Fout in de
oorlog, maar
daarna?
De film Im Labyrinth des
Schweigens belicht een
vergeten periode uit de Duitse
naoorlogse geschiedenis.
Eind jaren 1950, in volle
economische heropleving, wil
Duitsland niet meer aan de
oorlog herinnerd worden.
De natie sluit haar ogen, een
zwijgtrauma wordt
gepraktiseerd.
De jonge advocaat Johan
doorbreekt het collectieve
zwijgen. Uiteindelijk weet hij
zelfs de uitvoerders van de
gruwelen in Auschwitz voor de
rechter te slepen en het is
dankzij het Auschwitzproces van
1963 dat Duitsland zich massaal
bewust wordt van de verschrikkingen van het naziregime.
Ik weet dat dit moeilijk voor te
stellen is. Onderdeel van een
regime uitmaken en dan niet
goed weten wat dit regime
allemaal doet. Van de andere
kant leefden mensen in een tijd
zonder mobiele telefonie,
internet en vrije pers. Wat onder
de pet moest blijven, was ook
gemakkelijk(er) te verbergen.
Im Labyrinth des Schweigens
worden de hoofdrolspelers met
het eigen verborgen verleden
geconfronteerd, worden vriendschappen op de proef gesteld
en breekt het de ruimte voor
emotievolle discussies open.
Immers is het gemakkelijker te
blijven volharden in het beeld
van de ‘Duitser als dader’ dan
het lijden van de Duitsers zelf,
zowel tijdens als in de tientallen
jaren na de oorlog, te belichten.
Oorlog is verschrikkelijk en
brengt vele verschillende slachtoffers voort. Maar nu de oorlog
ook steeds meer een verhaal
van onze (groot)ouders wordt,
vraag ik mij af welk verhaal wij
de volgende generatie mee
gaan geven? Zullen wij het
aandurven ruimte voor andere,
aanvullende, perspectieven te
creëren?
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moederdag 11

‘Die andere moeders doen ook maar wat’
Bij het Mamacafé in Venray staan moeders centraal. Eén keer per maand is er een ontmoetingsbijeenkomst
voor jonge moeders en vaders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Je kunt vragen stellen en er komen
soms sprekers, maar het is vooral bedoeld om met elkaar te praten en te leren van elkaar, aldus organisatoren
Saar Bloemers, Chantal Bosma en Loes Geelen.

Chantal, moeder van drie kinderen, en Saar, moeder van twee,
begonnen het Mamacafé twee jaar
geleden. “Ik miste een ontmoetingsplek voor moeders in deze omgeving”, vertelt Saar. “Ik wilde andere
jonge moeders kunnen ontmoeten
en bijvoorbeeld samen voeden.”
Chantal kende ze als lactatiekundige
en van voorlichtingsavonden over
borstvoeding. “We hadden dezelfde
ideeën over een Mamacafé”, vertellen ze. “Uit een enquête die we
verspreidden in de omgeving bleek
dat nog veel meer jonge moeders de
plannen wel zagen zitten.”
Het Mamacafé werd heel low
budget opgezet. Saar: “Zeg maar

no budget. Via oproepjes op sociale
media kregen we heel veel spulletjes, zoals boxkleden en speelgoed.”
Sinds vorig jaar is het Mamacafé
gevestigd bij Tante Truus in Venray.
Chantal: “We komen bij elkaar op de
eerste woensdag van de maand. Soms
komen er sprekers. Zo is er bijvoorbeeld al eens een babycoach geweest
en ook een draagconsulente en een
fotograaf.” Iedereen die wil kan met
of zonder kinderen tijdens de bijeenkomst binnenlopen. Saar: “Ook papa’s.
Daarnaast denken mensen soms dat
we een borstvoedingscafé zijn, maar
ook moeders die geen borstvoeding
geven zijn van harte welkom.”
Tijdens het Mamacafé wordt er
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vooral veel bijgepraat en worden
tips en adviezen uitgewisseld. Loes:
“Meestal zijn we met zo’n zes tot tien
personen. Zelf vind ik het heel fijn om
het over dingen te hebben waar je
tegenaan loopt in het moederschap.
Zo is mijn dochtertje best een pittige
dame, wat niet altijd gemakkelijk is.
De borstvoeding ging gelukkig goed
en bracht telkens rust. Maar sturende
vragen uit mijn omgeving maakten
me soms juist onzeker. Ik merk dat ik
dat ik er bij het Mamacafé eerlijk over
kan hebben. Hier oordeelt niemand.”
Saar vult aan: “En je ziet: die
andere moeders doen ook maar wat.
Dat is geruststellend. En zo leer je ook
weer van elkaar. Zelf voelt de herken-

Annic k
t
Bu ggenhou

ning gewoon heel fijn. Ik geef mijn
zoon van 1 borstvoeding en ik heb
soms het gevoel dat ik de enige ben.
Als je je baby na een half jaar nog
borstvoeding geeft, dan is dat al uitzonderlijk lijkt het soms. Hier word ik
niet gek aangekeken.” Loes gaat verder: “Vaak krijg je het idee dat je alles
hetzelfde moet doen als je omgeving. Iedereen heeft een mening over
opvoeden. Maar dat zijn maar richtlijnen. Bij het Mamacafé heb ik geleerd
dat opvoeding niet mainstream hoeft
te zijn. Er zit veel meer tussen wit en
zwart.” Ook Chantal, wiens kinderen al
aan het puberen zijn en in plaats van

slecht doorslapen juist iets té goed
doorslapen, leert nog steeds nieuwe
dingen bij het Mamacafé. “Het geeft
me energie. Ik startte er als professional en ik blijf bijleren. Het belangrijkste is dat we respect hebben voor
elkaar en niet oordelen.” In de toekomst wil het Mamacafé nog meer
themabijeenkomsten gaan organiseren op hun locatie bij Tante Truus.
“Die plek voelt heel fijn”, zegt ze.
“Bij het Mamacafé is het iedere dag
Moederdag.”
De eerstvolgende bijeenkomst
van het Mamacafé is op woensdag
6 juni van 10.00 tot 11.30 uur.

MAMA,
JE BENT
DE LIEFSTE!
OP MOEDERDAG BEZORGEN WIJ!

BESTEL NU: WWW.SEPTEMBERVENRAY.NL | 0478 588 198

JURKJES?
Ze staan me weer
geweldig

Als ik het kan, kan jij het ook!
Door een auto-immuunziekte en verschillende financiële tegenslagen, zat ik heel
slecht in mijn vel. Ik zocht troost in eten, waardoor ik in die periode veel aan ben
gekomen. Ik probeerde van alles om het er weer af te krijgen, maar niets leek te
helpen. Toen ik PowerSlim tegenkwam, beschouwde ik dat als mijn laatste kans.
Mijn persoonlijke voedingscoach gaf me het vertrouwen dat het me ging lukken en
de enorme keuze in producten maakte dat ik het goed vol kon houden. Daarnaast
was het ook gewoon heel lekker! Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik iedere week
het getal op de weegschaal lager zag worden. PowerSlim is een manier van leven
geworden en dat helpt me om mijn gewicht stabiel te houden.

Wat wil jij bereiken?
Vanaf maandag 14 mei kun jij meedoen met de frisse zomerstart challenge!
Kies je eigen startdatum en ontvang een leuke goodiebag met luxe lunchpot en
zomermagazine én twee weken lang inspirerende nieuwsbrieven. Zo ben jij straks
helemaal klaar voor de zomer! Bel of mail voor meer informatie en een
gratis kennismakingsgesprek.

Keizersveld 13C | 5803 AM Venray | T 0478 85 33 55 | www.intobeauty.nl

Keizersveld 13C
5803 AM Venray
T: 0478 853355
info@intobeauty.nl
www.intobeauty.nl

Adv_262 x 200_IntoBeauty-Voorjaar_DEF_NL.indd 1
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Een verdrag is noodzakelijk en mooi, maar ervaren is beter
Op 14 juli 2016 trad in Nederland het VN-verdrag handicap in
Nederland in werking. Doel van dit verdrag is het bevorderen,
beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met
een beperking. Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij.
Het bepaalt dat mensen met een beperking zelfstandig moeten kunnen
wonen, naar school gaan, het openbaar vervoer kunnen gebruiken of
aan het werk zijn.
In Venray vraagt VENRAY Lokaal
hier al jaren aandacht voor, omdat
het hard nodig is. En Venray is op
de goede weg. De toegankelijkheid

wordt steeds beter, maar we zijn er
nog lang niet.
Deze week heb ik mijn enkel
gebroken en ervaar aan den lijve hoe

het leven in een rolstoel is. Het biedt
een volledig nieuw perspectief.
De Groene Kruiswinkel is niet per
auto bereikbaar om een rolstoel op te
halen, een tijdelijke vrijstelling voor
gehandicaptenparkeerplaatsen bestaat
niet en stoepen beginnen met een
schuin opritje maar eindigen met een
hoge drempel, zodat je weer kunt
terugkeren. Let wel: ik klaag niet hoor.
Als het goed is loop ik in tegenstelling
tot vele andere inwoners van Venray

over zes weken weer.
Een verdrag is noodzakelijk
en mooi, maar ervaren is beter.
Het zou goed zijn als alle raadsen collegeleden eens een dag in
een rolstoel of scootmobiel zouden
doorbrengen in Venray en in de
dorpen om te ervaren wat een
beperking voor gevolgen heeft.

diger zijn, dien je te weten wat er
speelt in de samenleving; weten wat
onze Venrayse inwoners bezig houdt.
Iedereen mag mij dan ook altijd bellen, bezoeken of anderszins contact
opnemen. Mijn gegevens staan op de
(gemeente)site en op onze CDA-site.
Bij belangrijke ontwikkelingen leggen
we altijd zelf contact met belanghebbenden, omwonenden of anderszins geïnteresseerden. Weten wat er
leeft en goed luisteren is essentieel.

Het is natuurlijk zo dat goed luisteren
en weten wat er leeft niet betekent
dat we aan ieders wens tegemoet
kunnen komen. Dit is het bekende
spanningsveld van individueel belang
versus algemeen belang. Maar iedereen dient wel gehoord te zijn, alleen
dan kun je een zorgvuldig besluit
nemen. Heel graag ontvang ik reacties, suggesties of anderszins opmerkingen van onze inwoners
Toon Loonen, raadslid CDA Venray

Carla Brugman,
VENRAY Lokaal

Zichtbaarheid
Rond de verkiezingen hoor je vaak van onze inwoners: “Nu de verkiezingen eraan komen zien we jullie, afgelopen vier jaar zagen we jullie
niet.” En: “Jullie willen alleen maar onze stem hebben.”
Hoewel het geenszins onze
bedoeling is om alleen maar rond
de verkiezingen zichtbaar te zijn,
kunnen we de opmerkingen tot
op zekere hoogte wel begrijpen.
Immers, rond de verkiezingen wil je
maximaal zichtbaar zijn en bezoek
je vele bijeenkomsten en vergade-

ringen. Dit kan de indruk wekken dat
je alleen rond verkiezingen zichtbaar
bent. Toch is dat zeker niet het geval.
Mijn taakopvatting als CDA-raadslid
is dat je altijd probeert het contact
met onze inwoners te onderhouden, juist ook buiten verkiezingstijd!
Wil je een goed volksvertegenwoor-

HEMELVAARTSDAG GEOPEND VAN 10:00 T/M 16:00 UUR

WE GAAN HELEMAAL LOS, HET IS NU OF NOOIT

www.ikzoekeencontainer.nl
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl
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tel. (077) 320 97 00

GERANIUMS V.A. 0,50 • GAZANIA’S 0,50 • DAHLIA’S 0,50 • BEGONIA’S 0,30
HANG PETUNIA’S 0,50 • MILLION BELLS 0,75 • HANGPOT MIX ACTIE € 5,00
MEER DAN 200 SOORTEN AAN ZOMERBLOEIERS.

ALLEEN WIJ... ZETTEN DE PRIJS ER BIJ!

OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur / za 9.00 tot 18.00 uur
12A,VEULEN
KWEKERIJ DE LIFRA LORBAAN
T: 06 14 21 76 97

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

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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jongeren 13

aan
Levi Hermans

Laatste
loodjes
Terwijl het grootste deel
van de leerlingen van het
Raayland College lekker aan
het genieten is van vakantie
zitten de eindexamenkandidaten zich kapot te
zweten, en niet alleen
vanwege de hitte.

Naam
Leeftijd
School

Levi Hermans
11 jaar
Sterrenschool
De Klimboom
Woonplaats Venray

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een reis naar Hollywood
willen maken, omdat ik altijd in
Amerikaanse films de omgeving zie en
dat zou ik wel in het echt willen zien. Ik
vind die omgeving zo mooi, omdat het
in de echte Amerikaanse stijl is en dat
vind ik een mooie en inspirerende stijl.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik vind acteren en mensen entertainen
heel leuk. Ik houd van musicals, maar
ik kan totaal niet zingen en dat is toch
wel een groot iets wat met musicals te
maken heeft. Dat zou ik dus graag nog
willen leren.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde vroeger en nu nog steeds
‘Jachtseizoen’ met m’n vrienden. Dan
moesten er één of twee kinderen
ontsnappen en moesten wij ze in een
bepaalde tijd vinden. Dat vonden we
zo leuk dat we het opnamen en er een
video van maakten. En ik vond het
vroeger gewoon heel leuk om buiten
te spelen.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Dat ik vorig jaar te horen kreeg dat
ik een hoofdrol had in de musical
Prince of Oz bij Me on Stage. Ik vond
het helemaal geweldig en heb ik echt
er van staan genieten. Ik had de rol
gekregen van de Vogelverschrikker.
Ik kreeg ook hele leuke reacties van
mensen, waardoor ik er steeds blijer
van werd. Dit jaar heb ik ook weer
een hoofdrol bij de musical Belle en
de Betoverende Roos. Dit jaar speel ik
het Beest.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat was van mijn vrienden. Toen ik
nog op freerunnen zat, zeiden ze
altijd als ik iets niet durfde: “Je moet
niet denken, maar doen”, waarmee
ze eigenlijk wilden zeggen dat je niet
moet nadenken over wat er allemaal
fout kan gaan. Gewoon doen, je weet
dat je het kan.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
De middelbare schoolkeuze was
wel een moeilijke keuze, want wat
past nou precies bij jou? Waar heb jij
de hulp die je nodig hebt? Dat was
wel een moeilijke keuze waar ik
lang over heb na zitten denken.

Uiteindelijk heb ik gekozen voor
Metameer Boxmeer en ik heb er heel
veel zin in.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Het is een foto die ik met mijn telefoon heb gemaakt van een spelletje
genaamd Fortnite. Ik had toen een
speciale kamer gevonden die netnieuw was. Ik was op dat moment blij,
omdat het best speciaal is.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb een aantal beste vrienden,
die heb ik ontmoet door mijn ouders
en op school. Ze zitten nu allemaal bij
mij in de klas. We gamen en chillen
vaak samen en dat maakt het gewoon
zo gezellig.
Heb je een verborgen talent?
Ik ben goed in musicalspelen en
vooral acteren. Ik heb ook al vaker een
hoofdrol in een musical gehad en dat
vond ik ook echt leuk. Ik zou later ook
wel verder willen gaan met acteren en
ik zou er ook wel echt groot in willen
worden. Zoals ik al eerder zei, zit ik bij
Me on Stage en heb er echt heel veel
plezier in.
Heb je een bijbaantje?
Nee, daar ben ik nog te jong voor.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?

Lekker op de bank hangen en een
serie op tv kijken of met mijn vrienden samen chillen of gamen.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is Buddy Vedder.
Hij is namelijk nog een redelijk jonge
acteur en je ziet hem nu steeds vaker
op tv, dus ik zie hem groeien. Ik heb
hem ook al in het echt gezien en ik
vind hem echt een leuke man.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Dit is een hele lastige vraag, ik zou
het zo echt niet weten. Ik ben wie ik
ben en laat ook zien wie ik ben.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het leukste boek vond ik Broer
Geheim. Het is een realistisch boek
dat dus ook echt zou kunnen gebeuren. Ik vond het zelfs zo leuk dat ik
hem meerdere keren heb gelezen
en mijn boekbespreking erover heb
gedaan.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik weet niet of het een echte artiest
is, maar ik zou graag met Donald
Trump willen ruilen, want ik zou best
willen meemaken hoe druk zijn leven
is en hoe het voelt als het merendeel
van de wereld kritiek op je heeft.

Examenverhalen gezocht
De eerste examens voor vmbo’ers zijn al bezig, maar over enkele weken zijn ook de andere leerlingen op de middelbare scholen aan de beurt.
HALLO Venray is op zoek naar leuke, bijzondere en mooie verhalen van eindexamenkandidaten uit de gemeente Venray.
Doe jij een aangepast examen? Volg je een bijzonder extra vak of doe je een vooropleiding? Ga je na het examen in het buitenland wonen of studeren?
Ben jij druk met je eigen bedrijf? Of ken je iemand die nog niet zo lang in Nederland woont, maar wel eindexamen gaat doen? Of heb je op een andere manier
een leuk, grappig of bijzonder examenverhaal? Dan zoekt HALLO jou! Wil jij je verhaal vertellen of ken je iemand die dat wil doen? Stuur dan een mailtje naar
redactie@hallo-venray.nl

Terwijl anderen pootje
baden en een ijsje eten op een
bankje in het dorp, zitten wij
gefrustreerd en verdwaasd naar
onze boeken en schriften te
staren, hopend dat iets van de
woorden en tekens tussen onze
oren blijft hangen. Als het kon,
zouden we de boeken met een
hamer ons hoofd in timmeren,
maar uit onderzoek blijkt dat dit
het IQ nadelig beïnvloedt.
Het is toch schandalig dat
we in de 21e eeuw leven en nog
altijd geen apparaat hebben
uitgevonden dat informatie
direct ons brein in kan pompen?
Natuurlijk, we hebben apparaten en programma’s die het
leren makkelijker zouden moeten maken (computers, telefoons, et cetera), maar de
ervaring leert dat deze je alleen
maar afleiden, zodat je om
17.00 uur op de klok kijkt en
beseft dat je nu al drie uur naar
TommyTeleshopping zit te
kijken terwijl je wiskunde had
moeten oefenen.
Voor iedereen die de stress
nu al niet te boven komt zijn er
twee geruststellingen. Ten
eerste zijn we al halverwege.
Onze schoolexamens tellen al
voor de helft van ons slagingscijfer mee. Ik bedoel maar dat
er niet voor elk vak maar één
toets is die bepaalt of je slaagt
of niet. Ten tweede kunnen we
ons geruststellen met het
sadistische idee dat er volgend
jaar een groep mensen is die
evenveel pijn en frustratie
hebben als wij nu.
Tom

14

verenigingen

10
05

Verhalen schrijven

Schrijfworkshop bij BiblioNu
Schrijfdocent Esther van der Werf geeft op vrijdag 25 mei een schrijfworkshop in de bibliotheek in Venray.
De workshop duurt van 09.30 tot 12.00 uur.
De workshop is voor iedereen die wil ontdekken of verhalen
schrijven iets voor hem of haar is.
Behandeld wordt onder andere hoe
je aan een verhaal moet beginnen en wat de bouwstenen zijn.
Ook maken deelnemers kennis met
de techniek van verhalen schrijven.
Na deze workshop hebben deelne-

mers een goede indruk of zij graag
verhalen schrijven en hebben ze een
verhaal op papier staan. Schrijfdocent
Esther van der Werf loodst hen stap
voor stap door alle elementen die
een verhaal nodig heeft. Deelnemers
ontdekken hun held, wat er met
hem of haar gebeurt, wat de oplossing is en als belangrijkste: wat het

thema onder dit verhaal is. De oefeningen zijn vanuit fantasie, maar
ook vanuit je eigen leven te doen.
Schrijfervaring is niet nodig.
Aanmelden voor de schrijfworkshop in de Venrayse bibliotheek kan
via esther@zozieje.nl
Meer informatie is te vinden op
www.zozieje.nl

Lezing: Loslaten is anders dan
leren vasthouden
Zorg Verandert organiseert samen met Steunpunt Mantelzorg Venray en Horst aan de Maas op maandag
4 juni de lezing Loslaten is anders leren vasthouden. De lezing wordt in De Kemphaan gegeven door prof. dr.
Manu Keirse uit Leuven en duurt van 13.30 tot 16.30 uur.

Jeugdkoningspaar
Venrayse schutterij
Schutterij ´t Zandakker Gilde Sint Jan Venray kijkt terug op een
koningsvogelschieten met internationale gasten uit België, Griekenland
en Syrië en een fel schijnende zon. Jarno Lamers (19) werd de nieuwe
schutterskoning en koos als zijn schutterskoningin Romy Litjens (16).
De koning van ere werd Tom Thielen en jeugdschutterskoning werd
Quinten van Rhee.
De dag begon met het afhalen van de koning, Geert Hendriks
bij zijn woonhuis, gevolgd door de
Eucharistieviering in de Sint Petrus
Banden Kerk. Na de koffietafel begon
de opmars op de schuttersweide met
het leveren van de nieuwe wedstrijdbuks. De beschermheer van de
schutterij, Frank Nelissen, nam deze
wedstrijdbuks in ontvangst en droeg
deze over aan Henk de Klein, de eerste wapenmeester van de schutterij.
In het bijzijn van burgemeester Hans
Gilissen en de Gildepriester, deken
Smeets, werd de nieuwe wedstrijdbuks ingezegend.
Het ereburgerkoningschieten
kreeg een internationaal karakter
met een deelname vanuit België,
Griekenland en Syrië. Een mooie
strijd, maar Venraynaar Tom Thielen,
die met deze titel naar huis ging.
Jarno Lamers is met zijn 19 jaar één
van de jongste schutterskoningen
van de schutterij. “Deze koningstitel
staat toch wel in lijn van het door de
schutterij gevoerde jeugdbeleid van

de afgelopen jaren: van 2 jeugdleden
tot 32”, aldus de schutterij.
Jarno’s ouders, Alex en Woutera
Lamers-Flinsenberg, waren al lid
van de schutterij. Jarno voelde zich
volgens de schutterij thuis binnen de schuttersfamilie en nam
de rol van vaandeldrager over van
zijn vader, toen die schutterskoning werd. “Deze functie stond hij
niet meer af, met als hoogtepunt de
eerste prijs als beste vaandeldrager
oude exercitie op het Oud-Limburgs
Schuttersfeest.” Jarno Lamers koos
als zijn schutterskoningin, Romy
Litjens. Romy, 16 jaar en inmiddels 10 jaar lid van de schutterij is
de (bonus)dochter van Annemie en
Bernie van Lierop en geen onbekende binnen de schutterswereld.
Dit jaar wordt het tienjarig
bestaan van de jeugdgroep van
Schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan
gevierd met een jeugdkamp en op
het Oud-Limburgs schuttersfeest zal
de schutterij uittreden met een jeugdexercitiepeloton.

“Mantelzorgers hebben dagelijks
te maken met verlies en verdriet.”,
stelt Steunpunt Mantelzorg Venray en
Horst aan de Maas. “Stel je partner
wordt dement of je kind is chronisch ziek en wordt niet meer beter.
Ook de overgang van thuis naar
een verpleeghuis is een ingrijpende
gebeurtenis. Je rouwt niet om dát
wat weg is, maar om dát wat er elke
dag weer is en elke dag anders kan

zijn. Het zijn steeds dezelfde gevoelens en emoties rondom het ‘loslaten’
waar professionals, mantelzorgers en
hun naasten voor komen te staan. De
vraag is steeds: Hoe kun je hiermee
omgaan?”
De lezing van prof. dr. Manu Keirse
is bedoeld voor geïnteresseerden,
mantelzorgers en professionals. Hij
is klinisch psycholoog en verbonden
aan de faculteit geneeskunde van de

Katholieke Universiteit Leuven in
België. Hij is gespecialiseerd in het
omgaan met verlies en verdriet en
auteur van verschillende boeken die
betrekking hebben op dit onderwerp.
Geïnteresseerden kunnen zich
opgeven door een mail te sturen
naar info@synthese.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en
mailadres. Opgeven kan ook via 0478
51 73 00. Deelname is gratis.

Door Olaf op den Kamp

Lezing Swalm: van bron
tot monding
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 14 mei een lezing over de Swalm. De lezing start om
20.00 uur in zaal de Kemphaan in Venray en wordt verzorgd door Olaf op den Kamp.

Verkoopmiddag in
Wanssum
Bij De Lindehof Dagactiviteiten in Wanssum wordt op zaterdagmiddag
2 juni een verkoopmiddag georganiseerd. Diverse door de cliënten
gemaakte kunstwerken worden tentoongesteld en verkocht. Deze middag
duurt van 13.00 tot 16.00 uur.
Onder muzikale begeleiding met
accordeon worden de diverse kunstwerken, die door de cliënten zijn
gemaakt, tentoongesteld en voor de
verkoop aangeboden. Tevens kunnen

bezoekers ook bestellingen plaatsen van eventueel eigen ontwerpen.
Tijdens deze middag is er ook nog een
demonstratie houtbewerken te zien.

Olaf op den Kamp vertelt tijdens
deze lezing aan de hand van foto’s
over het 46 kilometer lange riviertje de
Swalm, dat vanaf het Duitse Wegberg
via Swalmen in de Maas uitmondt.
De lezing is extra interessant voor mensen die van plan zijn om deel te nemen
aan de op 3 juni geplande dagwandeling langs de Swalm met als thema

Molens langs de Swalm, stelt het IVN.
In het verleden werd in het Duitse deel
van de Swalm veel vlas verbouwd voor
de productie van linnen en lijnolie.
Ook nu nog zijn tientallen watermolens
langs de Swalm te vinden. Verder liggen
er enkele kunstmatige plassen als gevolg
van de winning van turf, zand, grind
en klei. In de buurt van het voormalige

vestingstadje Brüggen, met zijn binnenstad met kasteel en klooster, staan dan
ook diverse steenfabrieken. De Swalm
stroomt circa 12 kilometer over
Nederlands grondgebied. Hier meandert
het riviertje door broekbossen, loofbossen en extensief gebruikte weilanden.
Nabij het buurtschap Rijkel mondt de
Swalm uit in de Maas.
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Speelcoach voor de kinderen in Brukske
ken over ‘Henkie’. Divine (10), Malak
(9), Senna (11) en Anissa (10) zijn erg
blij met hem. Malak: “Hij is heel lief
en uniek. Hij zorgt voor ons en voor
de hele wijk. Laatst had hij een heel
leuke speurtocht georganiseerd en op
het einde kregen we chips en snoep.

Ook hebben we slagbal gespeeld.”
Alissa voegt toe: “En hij heeft gezorgd
voor de kermis in Brukske. En hij
heeft de hele wijk kauwgum gegeven.” Het zijn niet alleen de kinderen
die blij zijn met Henk als speelcoach.
Ook de ouders kunnen het waarderen

dat er iemand is die op hun kinderen
let als ze spelen in de wijk. Moeder
Karima vertelt over haar zoon die
werd gepest. “Hij is er mee naar Henk
gegaan. Daar stond ik zo versteld van,
dat hij dat deed.” Petra bevestigt:
“Henk geeft de kinderen vertrouwen.”

Muziekvereniging SMT Oostrum
stelt projectkoor samen
Muziekvereniging SMT Oostrum is bezig met het opzetten van een projectkoor voor haar jubileumconcert op
3 november. Zij wil een zo divers mogelijk koor samenstellen uit zangers en zangeressen uit de hele regio.

De speelcoach werd officieel
ingesteld nadat er vorig jaar een
aantal keer wat vervelende dingen
waren in Brukske, waarbij kinderen en
ouders betrokken waren. Petra van
Duijnhoven, voorzitster van het
wijkplatform, vertelt: “En we zien
gewoon dat de overlast verminderd is.
De kinderen gaan leuker met elkaar
om en hebben meer respect voor
elkaar.” Henk Wilmsen vult aan:
“Bovendien komen de ouders ook
meer samen en worden ze meer
betrokken bij de activiteiten in de
buurt. Ook dat is heel belangrijk.”
Voordat hij de officiële speelcoach
van Brukske werd, was Henk al veel
bezig met de kinderen in de wijk.
Nu heeft hij van die hobby zijn beroep
kunnen maken. En hij geniet er ontzettend van. “Ik ben er van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat mee bezig,
maar ik doe het met heel veel plezier.
Het gaat echt perfect. De kinderen
hebben zo veel plezier met elkaar”,
vertelt hij niet zonder trots. “De kinderen zijn allemaal mijn matties. Ze luis-

De muziekvereniging viert op
3 november haar 100-jarig bestaan
met een concert met muziek, dans
en meer. Het concert heeft de titel
Magnifique. Voor het projectkoor
dat deelneemt aan het concert is
de muziekvereniging op zoek naar
deelnemers. Het projectkoor staat
onder leiding van dirigent Roel
Verheggen, die ook de regisseur is
van de show. Tijdens het concert
teren goed naar mij.” Petra vult aan:
gaat het koor enkele nummers
“Het is heel belangrijk dat er iemand is zingen, waaronder Stairway to
zoals Henk die goed contact heeft met heaven, Who wants to live forever,
de kinderen. Veel kinderen hebben in
Earth Song en Home. Het wordt
hun vrije tijd wat aansturing nodig en
naar hem luisteren ze. Henk kan iedereen aanspreken.”
In Brukske worden veel activiteiten georganiseerd, onder andere
door het wijkplatform, de organisatie
‘Spelen doe je zo’ en door speelcoach
Henk. “Zo gaan we zo nu en dan picknicken, maken we een wandeling en
zijn we naar de tennishal geweest.
Ook wordt er elke avond op het veldje
gevoetbald. Het belangrijkste wat
we de kinderen leren is respect hebben voor elkaar en dat ze weten wat
goed luisteren is.” En de vooruitgang
in de sfeer is al zichtbaar in Brukske.
Henk: “Waar de grotere kinderen eerst
bijvoorbeeld altijd het hele voetbalveldje in beslag namen, maken ze nu
plaats voor de wat jongere kinderen
en helpen ze elkaar. Dat is fantastisch
om te zien.”
De kinderen in de wijk zijn te spre-

Optreden Roots in
Rooy
Gitaarensemble Roots in Rooy geeft op Moederdag, zondag 13 mei,
een optreden in haar repetitielokaal bij Herberg de Klomp in Venray.
Het optreden begint om 15.00 uur.
Gitaarensemble Roots in Rooy
bestaat uit een tiental akoestische
gitaren en een basgitaar. Zij speelt
diverse nummers van verschillende artiesten. Het ensemble is
ontstaan in Venray als een volwassenen samenspeelgroepje bij de
muziekschool Jeruzalem, sectie
gitaar onder leiding van gitaardocent Ad Welten. Inmiddels is dit
Roots in Rooy geworden. De gitaren
zijn een mix van klassieke gitaren
met nylon snaren en westerngitaren met stalen snaren, met elk hun

specifieke geluid. Bij een aantal
songs wordt ook de banjo ingezet,
waardoor weer een andere sound
ontstaat.
Sommige nummers zijn instrumentaal, maar bij de meeste
nummers wordt gezongen.
Ze spelen onder andere liedjes
van Boudewijn de Groot, Guus
Meeuwis, Eric Clapton, Bob Dylan
en Ilse de Lange, maar ook van
Gerard van Maasakkers, Rowwen
Hèze en de Dubliners. De entree is
gratis bij het optreden.

geen moeilijke vierstemmige
koorzang, maar er zal hooguit
tweestemmig gezongen worden.
De muziekvereniging wil zoveel
mogelijk diversiteit uit de regio en
het maakt niet uit of deelnemers wel
of geen lid zijn van een zangkoor.
Personen die zich aanmelden,
moeten wel kunnen zingen, en het
liefst wat ervaring hebben, maar
hoeven geen noten te kunnen
lezen. Indien geïnteresseerden
twijfelen over hun zangkwaliteiten,
kunnen zij contact opnemen
met de vereniging voor een

simpele stemtest met de dirigent.
De repetities starten in september
op maandagen van 20.00 tot 22.00
uur. De locatie daarvoor moet nog
worden vastgesteld, maar zal in of
in de omgeving van Oostrum zijn.
Op de zondagen 30 september en
28 oktober zijn repetities gepland
waarin het gehele programma
doorlopen wordt. Daarnaast is
op vrijdagavond 2 november de
generale repetitie.
Geïnteresseerden die ouder zijn
dan 18 kunnen zich tot 15 juni opgeven
via www.harmonieoostrum.nl

“Van beide kanten een warm welkom. Je krijgt er iets voor terug!
Bij een timmerman hadden we een schildersklus. We gaan straks een
boterham eten, zeiden we. Halen jullie op vrijdag geen friet dan?
Dan bak ik wel frikadelletjes! Die lunch hadden we gesprekken over
hoe vroeger de bouw was en wat er veranderd is. Echte vakmannen
onder mekaar.” Kyle, van leerling doorgegroeid naar schilder

Werken bij manders totaal.
Moet je doen, da’s leuk!
Kijk voor alle vacature(s) op werkenbijmanderstotaal.eu.
Meteen mailen naar info@manderstotaal.eu of bellen op
0492 - 505 101 kan natuurlijk ook. Moet je doen!
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Wil jij graag werken
binnen een groeiende
technische organisatie?
Dan zijn wij op zoek
naar jou!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een snelgroeiende, toonaangevende organisatie die zich toelegt op
het ontwikkelen en produceren van op besturingstechniek georiënteerde oplossingen voor de agri-, de industrie- en de waterbehandelingssector. We onderscheiden ons
door innovatie, kwaliteit en onze hoogstaande technische kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa 230 medewerkers.
Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie!

Vanwege verdere groei van ons team Paneelbouw zoeken wij:

Leerling Monteurs
Elektrotechniek

Paneelbouwer

Als Leerling Monteur Elektrotechniek werk je 4 dagen
per week en ga je 1 dag naar school. De ervaren
elektromonteurs leren je de kneepjes van het
vak. Zo leer je in de praktijk en heb je uitzicht
op een vast dienstverband. Afhankelijk van het
opleidingsniveau waarmee je start, duurt je opleiding
circa 2 jaar.

Als Paneelbouwer ben je werkzaam in een team van
ongeveer 30 collega’s. Je werkt in een dynamische omgeving waarin je de mogelijkheden hebt om gevarieerd
werk te doen voor een sterk innoverend en ontwikkelend marktsegment, waarbij creativiteit en doortastendheid wordt gestimuleerd. Je bouwt panelen/verdelers
voor zowel de industrie als de agrarische sector.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het (onder begeleiding) bouwen van
schakelpanelen a.d.h.v. een schema in onze
werkplaats;
• Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v.
het paneel;
• Het opzetten van panelen;
• Componenten plaatsen en coderen;
• Bedraden van bodem en deur(en) a.d.h.v.
een schema;
• Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven;
• Paneel gereed melden aan de projectleider of
Hoofd Paneelbouw;
• Extra gebruikte materialen doorgeven aan de
projectleider of Hoofd Paneelbouw;

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het (onder begeleiding) bouwen van
schakelpanelen aan de hand van een schema;
• Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v.
het paneel;
• Het opzetten van panelen;
• Componenten plaatsen en coderen;
• Bedraden van bodem en deur(en) a.d.h.v.
een schema;
• Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven;
• Paneel gereed melden aan de projectleider of
Hoofd Paneelbouw;
• Extra gebruikte materialen doorgeven aan de
projectleider of Hoofd Paneelbouw.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het zelfstandig bouwen van schakelpanelen
a.d.h.v. een schema in onze werkplaats;
• Het verzamelen van de juiste materialen t.b.v.
het paneel;
• Het opzetten van panelen;
• Componenten plaatsen en coderen;
• Bedraden van bodem en deur(en) a.d.h.v.
een schema;
• Eventuele wijzigingen aan de tekenaar doorgeven;
• Paneel gereed melden aan de projectleider of
Hoofd Paneelbouw;
• Extra gebruikte materialen doorgeven aan de
projectleider of Hoofd Paneelbouw;

Wij vragen:
• Een afgeronde MBO opleiding in de richting
Elektrotechniek of vergelijkbare opleiding;
• Enkele jaren werkervaring als Elektromonteur;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken;
• Je bent accuraat en werkt nauwkeurig;
• Beheersing van de Engelse taal is een pré;

Wij vragen:
• Een afgeronde VMBO-opleiding of je bent al bezig
met een MBO opleiding richting Elektrotechniek;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken;
• Je bent accuraat en werkt nauwkeurig;
• Je bent leergierig en hebt de drive om een echte
vakman/vrouw te worden.

Wij vragen:
• Een afgeronde MBO opleiding in de richting
Elektrotechniek of vergelijkbare opleiding;
• Enkele jaren werkervaring als Paneelbouwer is
een pré;
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken;
• Je bent accuraat en werkt nauwkeurig;
• Beheersing van de Engelse taal is een pré;

Wij bieden:
• Een uitdagende functie waarin ontwikkeling
centraal staat, binnen een groeiende en
veranderende organisatie
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk
van Hotraco Group;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte
van de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Wij bieden:
• Een fulltime salaris volgens CAO
Metaalbewerkingsbedrijf;
• Volledige vergoeding van jouw MBO opleiding en
boeken;
• Je schooldagen worden doorbetaald;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor
het Metaalbewerkingsbedrijf;
• Prettige werksfeer in een hecht team;
• Uitzicht op een vast dienstverband.

Elektromonteur
(fulltime) (m/v)

(fulltime) (m/v)

(BBL niveau 2, 3 of 4) (m/v)

Als Elektromonteur ben je werkzaam in een team van
ongeveer 30 collega’s. Je werkt in een dynamische
omgeving waarin je de mogelijkheid krijgt je te
specialiseren in paneelbouw of verdelerbouw.
Je bouwt panelen/verdelers voor zowel de industrie
als de agrarische sector.

Wij bieden:
• Een uitdagende functie waarin ontwikkeling
centraal staat, binnen een groeiende en
veranderende organisatie
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk
van Hotraco Group;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte
van de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Meer informatie over de Hotraco Group kun je vinden op www.hotraco-group.com.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren: Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Lian Achten (HR Manager)
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Oostrum geeft
koppositie uit handen
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Het eerste elftal van SV Oostrum leed zondag 6 mei een pijnlijke
nederlaag tegen DEV uit Arcen. Nadat de roodwitten binnen enkele
minuten bijna de voorsprong namen, was het DEV dat de eerste echte
tik uitdeelde. Knullig balverlies in de Oostrum verdediging werd in
twee instanties keihard afgestraft door spits Edvin Besic, 0-1.
Oostrum moest komen en vocht
zich langzaam in de wedstrijd.
De eerste helft leverde dit enkele
mooie kansen op, maar de echte
scherpte ontbrak waardoor de rust
werd bereikt met een minieme
achterstand. Na rust probeerde
Oostrum het tij te keren. Ook DEV liet
zich echter niet onberoerd, waardoor de strijd redelijk gelijk opging.
Na een klein uur spelen was de
verdiende gelijkmaker een feit toen
Marwin Hermans middenvelder Wes
Willemsen met een mooie steekbal
de diepte instuurde. Alleen voor de
doelman bleef Wes ijzig koel, 1-1.
Oostrum leek door te drukken.
Helaas miste Joep Cornelissen een
reuzekans op de gelijkmaker op
een haar na. Even later was het Bob
van Goch die een prachtig geplaatst
schot via de onderkant van de lat
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Pinksterraces op circuit
Raceway Venray
Raceway Venray is op pinkstermaandag 21 mei het decor van de Pinksterraces. In verschillende klassen
wordt gestreden om de overwinning en de punten. Speciaal dit jaar is de komst van de Saloon Stockcars,
die lange tijd niet meer aanwezig waren in Venray.

terug het veld in zag stuiteren.
Ook Oostrum-doelman Plum moest
handelend optreden en werkte een
schot van dichtbij met een prima
reflex over het doel. In de laatste
minuut leken de roodwitten alsnog
de zege te pakken toen Hans Custers
een voorzet van rechts ineens op de
slof nam. Met een katachtige redding
toonde de DEV-doelman nog eens
zijn kwaliteiten. In de 96e minuut
ging DEV op rechts door. Een slim
en simpel steekballetje tussen twee
verdedigers door, zette spits Jordy
Valckx alleen voor doelman Plum,
1-2. Dat was een enorme dreun
voor Oostrum dat de koppositie na
deze onverwachte nederlaag aan
Melderslo moet laten. Donderdag
krijgen ze kans op revanche, als
Oostrum de uitwedstrijd speelt tegen
EWC’46 uit Well.

Venray bindt ook
koploper aan zegekar
Door: voetbalvereniging SV Venray
Voor het eerste elftal van SV Venray stond op zondag 6 mei de
inhaalwedstrijd tegen RKSV Minor uit Nuth op het programma.
Minor kon een stap in de goede richting zetten naar het kampioenschap, Venray daarentegen kon belangrijke punten pakken in strijd
tegen degradatie.
In de beginfase ging het gelijk
op: Venray keek met enig respect
naar de tegenstander en de ploeg
van trainer Guido Leunissen probeerde direct het doel van Dirk van
Enckevort te vinden. Na een kwartier spelen kreeg Venray haar eerste kans. Venray-trainer Ivo van der
Weerden moest al vroeg een wissel
toepassen. In de 20e minuut verliet Rick Egelmeers met last van zijn
hamstring geblesseerd het veld.
In zijn plaats kwam Danny Pelzer.
Vijf minuten later, in de 25e
minuut, kwam Venray op een 1-0
voorsprong. Dimitrios Touratzidis
leek de bal te ver voor zich uit te
spelen, maar kreeg de bal na goed
doorzetten met wat geluk mee
langs twee verdedigers. De spits van
Venray legde de bal daarna af op de
vrijstaande Bram Vievermans en die
schoot de bal tussen de palen.
Venray bleef kansen creëren en
dat resulteerde in een verdubbeling van de voorsprong. Dimitrios
Touratzidis kreeg de bal aangespeeld,
wilde op doel schieten, maar trapte
over de bal heen. Er ontstond ruimte
doordat twee verdedigers van Minor
op elkaar botsten. Touratzidis legde
de bal goed voor zijn linkerbeen en
krulde de bal daarmee in de lange
hoek, 2-0. Minor kreeg nog een grote
kans, net voor rust. De prima keepende doelman Dirk van Enckevort
redde, zodat de rust met 2-0 kwam.
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Trainer Leunissen van Minor wisselde in de rust. De groenwitten
kwamen feller de kleedkamer uit.
In de 55e minuut leek de wedstrijd
beslist toen Dimitrios Touratzidis
werd weggestuurd richting het vijandige doel. Hij schoot de bal langs
de slecht opgestelde doelman binnen, 3-0. De koploper leek er nauwelijks nog in te geloven en speelde
niet als een samenhangend geheel.
Venray maakte het zichzelf nog
knap lastig in de slotfase. In de 86e
minuut maakte Minor de 3-1. Amin
Elalji schoot eerst vanaf de linkerkant de bal op de paal. Daardoor
was Dirk van Enckevort uit positie en
kon invaller Tom Maas de bal binnen
schieten. In de 87e minuut werd het
ook nog 3-2. Tom Maas ging gemakkelijk langs de verdedigers van
Venray aan de rechterkant van het
veld. Maas gaf daarna een lage voorzet op Marvin Breemer en hij schoot
de bal eenvoudig binnen.
Uiteindelijk maakte spits
Dimitrios Touratzidis zijn hattrick
vol en aan alle onzekerheid een
einde. Hij werd ver in de blessuretijd aangespeeld met een lange bal.
De doelman van Minor blokte de bal
in eerste instantie, maar in tweede
instantie schoot de spits van Venray
de bal toch nog in het inmiddels
verlaten doel. Zo boekte Venray
voor de derde keer op rij een goede
overwinning.

De Saloon Stockcars rijden volgens
het Engelse reglement, wat betekent
dat ze net zoals de Hotrods rechtsom
hun races rijden. Op dit moment hebben zich al twintig coureurs aangemeld voor de strijd. De punten op
pinstermaandag tellen namelijk mee
voor een plek op de startgrid van het
wereldkampioenschap op zaterdag
18 augustus in het Engelse Kings Lynn.
Naast de Saloon Stockcars komen
ook de mannen en vrouwen in de
Stockcar F2 naar Venray. In die klasse

starten de snelste deelnemers achteraan. Bij de Stockcar F1 zorgen coureurs
als Harmen Zwerver, de Belgische
Jordy Lemmens en Roy Maessen, de
top drie tijdens de Paasraces, voor
veel strijd op de baan.
Ook de lange baan blijft niet onbenut met de Late Model V8-coureurs die
het Venrayse strijdtoneel betreden.
Daarnaast is de Pinksterrace voor de
coureurs in de National Hotrod klasse
de laatste kans om punten te pakken voor de SuperCup, die een maand

later, zondag 24 juni, op Raceway
Venray plaatsvindt.
Tijdens de Pinksterraces bijten
de rijders van de jongste categorie,
‘Ukke Pukke’, het spits af. De poorten gaan om 08.00 uur open, waarna
gestart wordt met de vrije trainingen.
Om 11.00 uur start de Ukke Pukke-race
en daarna vangen de wedstrijden aan.
Kijk voor meer informatie over onder
meer het programma, de entreeprijs
en het deelnemersveld op
www.racewayvenray.com

(A d ve r to r i a l )

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen. Neem het verhaal van Henk
Willems (foto midden). Henk is al jaren een gewaardeerde collega bij NLW Groep en heeft op diverse
fronten bewezen dat hij wel van aanpakken weet. Maar ook buiten NLW Groep wordt ‘onze’ Henk
gewaardeerd. In het bijzonder in de Venrayse wijk Brukske, waar hij zich al jaren bezighoudt met de
vrijetijdsinvulling van kinderen. Zijn inspanningen daar worden enorm gewaardeerd door zowel de
buurtbewoners, als ook Wijkplatform Brukske. Dat laatste blijkt uit de actie die Petra van Duijnhoven
(foto links), voorzitter Wijkplatform Brukske, onlangs heeft ondernomen om Henk structureel als
speelcoach in te zetten in Brukske. Nieuwsgierig hoe Henk en Petra deze samenwerking ervaren?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl
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Hemelse filmdag

Boat party

Dorpsraadvergadering

Tijd: 08.00-23.00 uur
Locatie: OJC Watjang Oirlo

Tijd: 15.30-17.30 uur
Organisatie: OJC Midgard
Locatie: haven Wanssum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Smakt-Holthees
Locatie: ’t Pelgrimshuis Smakt

Opening expositie Fotoclub
Venray (t/m zondag 13 mei)

Huiskamerconcert van Eli Goffa

Presentatieavond schouwburg

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Wim Baltussen
Locatie: De muzikale huiskamer in Castenray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Fotoclub Venray
Locatie: foyer Roel Linssen, Hoenderstraat 10,
Venray

Muziekvoorstelling
Gerard Alderliefste – Dubbel Leven

Kermisoptreden – Afslag 7
Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Watjang Oirlo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Hemelse fissa
Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: jongerencentrum OJC Jera 70 Ysselsteyn
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Openbare dorpsraadvergadering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Oostrum
Locatie: Grote zaal Oesterham Oostrum

Nationale Molendagen
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Molen Nooit Gedacht Merselo

Dans je vrij

Veertiende Kunstmanifestatie
– Kunst Luister en Ontmoet

Cabaretvoorstelling
Lebbis – De Bovengrens

Rondleiding Stefan Cools over tentoonstelling Liquidarium Meconii

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Kermisoptreden
Banana Pancakes

Optreden gitaarensemble
Roots in Rooy

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Watjang Oirlo

Tijd: 15.00 uur
Locatie: repetitielokaal Herberg De Klomp in Venray

Organisatie: De Kermissie
Locatie: Diverse locaties Oirlo
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Nationale Molendagen
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Molen Nooit Gedacht Merselo

Familievoorstelling Theater Terra
- De Kleine Zeemeermin
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Alzheimercafé Dementie en
levenseinde
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Venray
Locatie: zaal De Kemphaan Venray

Lezing Swalm: van bron tot
monding door Olaf op den Kamp
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: zaal De Kemphaan Venray

Dorpsraadsvergadering
Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Leunen
Locatie: MFC De Baank Leunen

Eten bij eetpunt EVA
Tijd: 17.00-18.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Muziek- en theatervoorstelling
The Inevitables – Het Groot niet te
vermijden

Tijd: 14.00-21.00 uur
Organisatie: KLEO Geijsteren
Locatie: diverse locaties in Geijsteren
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Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Tijd: 08.30-17.00 uur
Organisatie: Kartclub Venray
Locatie: Short Track Car Racing Raceway Venray

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Lourdesgrot, Eindstraat Venray

Oirlose kermis
(t/m dinsdag 15 mei)

Breicafé

Clubkampioenschap karten

Heilige mis bij Lourdesgrot

Tijd: 20.00 uur
Locatie: wijkcentrum Den Hoender Venray
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Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

do
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Danssalon voor mensen met
dementie
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie en Locatie: dansschool Janssen dansen &
sporten Venray

Workshopavond Rouw en Verlies
Tijd: 19.00-21.45 uur
Organisatie: Synthese
Locatie: MFC De Baank Leunen

Otto de Kat bij Literair Café Venray
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Literair Café Venray
Locatie: theehuis Odapark Venray

Dorpsraadvergadering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Vredepeel
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef
Vredepeel

Cabaretvoorstelling Le Roux en
D’Anjou – Echte liefde
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

www.heldensmarkten.nl
NIEUW NIEUW NIEUW

KOFFERBAKVERKOOP

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

op zondag 20 mei houden wij een
kofferbak verkoop op het Thyas
Complex in Helden-Panningen.
De markt is open van 9.uur tot
15.30 de entree is tot 12 jaar gratis
vanaf 12 jaar €2,Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Voor

info of boeken tel 0624452810 of
0651890760
mail heldensweb@outlook.com
www.heldensmarkten.nl

> 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
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05

cultuur 19

Molenweekend bij
Nooit Gedacht
Molen Nooit Gedacht in Merselo wordt in het weekend van zaterdag
12 en zondag 13 mei weer geopend tijdens de Nationale Molendagen.
De molen is die dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Run for Health in Venray
In Venray werd op Bevrijdingsdag, zaterdag 5 mei, voor het eerst een bevrijdingstocht georganiseerd. Deelnemers renden en fietsten 60 kilometer langs vijftien oorlogsmonumenten in elf dorpen
in de gemeente. Om 07.00 uur werd het startschot gegeven op het Schouwburgplein waarna de
hardlopers de elf kerkdorpen aandeden. Tijdens de tocht werden ze ondersteund door drie militaire
trucks. Rond 16.00 uur kwamen de lopers weer terug in Venray, begeleid door Koninklijke Harmonie
Euterpe.

Nieuwe dorpsquiz
in Smakt en Holthees

Molen Nooit Gedacht in Merselo
draait weer, na bijna twee maanden.
De molen stond in de steigers, omdat
de kap gerestaureerd werd. Op 12 en
13 mei draaien de wieken weer fier,
als het aan de molenaars ligt. Behalve
de molen bekijken of door de molenaars rondgeleid worden, is er nog
meer te zien. Op de graanveldjes en
in de moestuin komt alles weer op en

de fruitbomen beginnen bloesems te
krijgen. Kinderen kunnen beide dagen
koekjes bakken van molengemalen
meel. Kiwanis club Schieëpersland
Venray e.o. heeft een oven geschonken, die beide dagen op volle toeren
gebruikt gaat worden. Elk heel uur
worden er met en door de kinderen
koekjes gebakken. Zaterdag vanaf
12.00 uur en zondag vanaf 11.00 uur.

In Smakt en Holthees strijkt voor de eerste keer sinds lange tijd geen kermis neer. Om dat gat op te vangen,
wordt dit jaar voor het eerste de dorpsquiz Kwistutwel gehouden. Een groepje inwoners uit de twee dorpen
organiseert het spel dat plaatsvindt op vrijdag 25 mei.

unieke plantenbeleving

Een deel van de organisatie van de quiz
“We moeten toch zorgen dat
er leven in de brouwerij blijft hier”,
vertelt Henk van den Heuvel. Hij is
één van de initiatiefnemers van de
nieuwe quiz. De kermis verdween uit
de dorpen, maar de inwoners wilden er graag iets voor terug hebben.
“Vooral de jeugd heeft het heel goed
opgepakt”, vertelt Henk. “Zij hebben
initiatief getoond en op zaterdag 1 en
zondag 2 september een nieuw dorpsfeest gepland.” Met de toepasselijke
naam Ons durpfeest wordt er begonnen aan een nieuwe traditie.
Maar alleen een tent neerzetten is niet voldoende, zo vond de
organisatie. Daarom werden andere
ideeën gezocht om mensen te trekken. Henk kwam met een dorpsquiz.

“De quiz zelf is op vrijdag 25 mei,
maar de prijsuitreiking is op zondag
2 september met het dorpsfeest”, vertelt Henk. “Er hebben zich al vijftien
teams ingeschreven en die bestaan
uit maximaal tien personen, dus dat
zijn hopelijk al zo’n 150 mensen die
naar het nieuwe dorpsfeest komen.
Iedereen wil toch wel weten of ze misschien een prijs gewonnen hebben.”

Geheime opdrachten
De quiz bestaat uit tien categorieën en ongeveer 100 tot 150 vragen. Daarnaast is er nog een aantal
geheime doe-opdrachten. “Daar horen
de teams meer over als ze de vragen
komen ophalen op vrijdag 25 mei”,
vertelt Henk. De teams komen de

vragen ophalen bij Henk thuis om
19.00 uur en gaan dan op een eigen
locatie aan de slag. Daarna hebben
de deelnemers 4,5 uur de tijd om alle
antwoorden te vinden. Om 23.30 uur
moet alles binnen zijn. “Sommige
vragen gaan over Holthees en Smakt,
maar er zijn ook algemene zaken waar
een antwoord op geformuleerd moet
worden.” Twee leden van ieder team
moeten uit Smakt of Holthees komen.
Inschrijven voor de quiz kan door
het inleveren van het inschrijfformulier dat in ‘t Krentje stond of door het
formulier in te vullen op de website
www.smakt-holthees.nl en het formulier vervolgens met het inschrijfgeld in
te leveren bij Henk van den Heuvel op
St. Jozeflaan 34a in Smakt.

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
Wintergroene
leibomen
3,5 meter hoog
vol rek

€ 99,- per stuk

n
Eénjarige plante
en kuipplanten
tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden
Hemelvaar tsdag open
van 9.00-17.00 uur

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

HORST

ROERMOND

HEERLEN

In de Cramer 148
Witveldweg 100
Burghoffweg 13
(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230
T. 077-3982234
T. 0475-691548

compleet met vaatwasser, combimagnetron, gaskookplaat, koelkast
afzuigkap, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

Op Hemelvaartsdag zijn de winkels
geopend van 11.00 - 17.00 uur.

compleet met koel/vriescombinatie, combimagnetron, inductiekookplaat,
afzuigkap, vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

staal donker / kristalgrĳs supermat 306 cm + 244 x 120 cm

Tartini / Migot

stĳlvol uiterlĳk met praktische indeling 285 x 185 cm

€ 7499,-

Trent

€ 3999,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

