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GlaswebVenray
viert feest in Ysselsteyn
Het was maandag 28 mei feest in Ysselsteyn. Daar vierde GlaswebVenray dat het POP-station in Ysselsteyn aangesloten werd. Het eerste licht werd daar op het
netwerk gezet. Met de lichtsignalen kan data over grote afstanden getransporteerd en verstuurd worden in het netwerk. Vanaf deze week worden de mensen rondom
Ysselsteyn benaderd door providers om hun aansluiting te activeren. GlaswebVenray vierde de mijlpaal met een barbecue. De komende tijd worden ook de overige POPstations aangesloten op het netwerk.

Opgestapte SP’ers verder onder naam
ProVenray in de gemeenteraad
De drie gemeenteraadsleden van de SP die zich onlangs afscheidden van die partij, gaan verder onder de
naam ProVenray. Joep Gielens, Erica Irene van den Akker en Lizzy Bruno maakten de naam van hun nieuwe
politieke beweging op maandag 28 mei bekend. Een week daarvoor besloten ze zich af te scheiden van de SP
omdat ze zich niet meer konden verenigen met de koers van de partij.
De nieuwe partij heeft wel al
een naam, maar nog geen officiële
rechtsvorm, vertelt fractievoorzit
ter Joep Gielens. “Dat duurt ietsje
langer, maar we zijn bezig om een
vereniging op te richten. Op onze
bordjes bij de gemeenteraads
vergadering komt wel al ProVenray
te staan en we zijn bezig met een
logo. Bij de volgende raadsvergade
ring op donderdag 28 juni hopen we

dat te kunnen presenteren.” De naam
was volgens Gielens een coproductie
tussen de zes ‘leden’ (de drie raads
leden plus drie ondersteunende men
sen) van de gloednieuwe partij.
De drie raadsleden maakten op
zaterdag 19 mei bekend op te stappen
bij de SP vanwege het feit dat ze zich
niet meer konden vinden in de koers
die de partij vaart. Het overgebleven
SP-raadslid, Jan Hendricks, noemde

het opstappen ‘dieptriest’. “Dat mag
hij vinden”, zegt Gielens.

‘Wel vragen, geen
oordeel’
“We hebben er binnen de partij
langdurig over gesproken en ik heb de
keuze gemaakt dat ik me niet meer
kon verenigen met de partij. Als men
sen willen blijven, is dat hun keuze.

Die respecteren wij uiteraard.”
Dinsdag 22 mei was de eerste
raadsvergadering waarbij de drie
raadsleden als nieuwe fractie in
de Venrayse gemeenteraad zaten.
Gielens: “Er zijn wel vragen over de
overstap gesteld, maar er is naar mijn
weten geen oordeel geveld.” De kri
tiek op de drie kwam volgens Gielens
vooral vanwege het feit dat ze hun
raadszetel, gehaald onder de vlag
van de SP, niet teruggaven aan die
partij. “Wij hebben onze argumenten
daarover aangedragen en wij denken
dat dit het beste is voor de Venrayse
gemeenschap. Ik snap de reacties over

het niet teruggeven van de zetels
wel. Ik ben in het verleden ook kri
tisch geweest als zoiets gebeurde.
Maar toch voelde dit voor ons als de
beste stap.”
ProVenray staat volgens de
drie raadsleden voor een progres
sief en sociaal Venray. “We gaan
nu de komende vier jaar laten zien
dat wij een serieuze partij zijn waar
rekening mee gehouden moet wor
den”, vertelt Gielens. “We hopen dat
we over vier jaar een mooie ach
terban hebben, zodat we dan mee
kunnen doen aan de verkiezingen.
Dat is onze stip aan de horizon.”
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Brandweer toch tevreden over
opkomsttijden
De vrijwilligers en de beroepsploegen van Brandweer Limburg-Noord
rukken snel en naar verwachting uit. Die conclusie trekt de brandweer zelf
na onderzoek naar de opkomsttijden van de afgelopen jaren.
De opkomsttijd in Venray was afgelopen jaar echter één van de
langzaamste in Noord-Limburg. Brandweer Limburg-Noord was in 2017
gemiddeld binnen 9 minuten bij een brand.
Vrijwilligersteams vertrekken vaak
binnen 5 minuten na een melding.
De beroepsploegen hebben gemid
deld net iets meer dan 1,5 minuut
nodig om van de kazerne te vertrek
ken, stelt de brandweer. De uitruk-
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en opkomsttijden van de regionale
brandweer zijn naar verwachting, stelt
Veiligheidsregio Limburg-Noord. “In
vergelijking met andere veiligheids
regio’s hebben we relatief langzame
opkomsttijden. Dit komt door de uit
gestrektheid en het landelijke karak
ter van onze regio.” In Venray was de
opkomsttijd in 2016 nog 9,14 minu
ten en afgelopen jaar 9,25 minuten.
Ter vergelijking: in Horst aan de Maas
was dat in 2017 8,38 minuten en in
Peel en Maas 7,44 minuten. De gemid
delde opkomsttijd was vorig jaar 9,01
minuten. Van de buurgemeenten was
alleen in Bergen (10,11 minuten) de
opkomsttijd hoger.

‘Overschrijding
zorgwekkend’
Veiligheidsregio Limburg-Noord
stelt dat ze, gezien de uitgestrekt
heid van de regio en de beschikbare
mensen en middelen, naar verwach
ting en in lijn met de tijden van de
afgelopen jaren presteert. Ze ver
wijst naar de inzet van het Snelle
InterventieVoertuig (SIV) als een van
de redenen waarom de tijden gedaald
zijn. Ook biedt zij meer brandweerzorg
op maat en voorlichting aan.
Toch noemde minister
Grappenhaus van Veiligheid en
Justitie de landelijke overschrijding
van opkomsttijden onlangs in
een brief aan de Tweede Kamer
‘zorgwekkend.’ De Veiligheidsregio
laat hierover weten: “De wettelijke
normen zijn zeer strikt, in de praktijk
nauwelijks haalbaar en daarmee
eigenlijk niet meer van deze tijd.”
De minister geeft in zijn brief aan
zich ervan bewust te zijn dat niet
alle opkomsttijden realistisch zijn,
maar wil dat brandweerkorpsen
deze regels wel naleven tot nieuwe,
realistischere tijden zijn vastgesteld.
De minister verwacht dat een voorstel
voor nieuwe aanrijtijden eind dit jaar
klaar is. Overigens geeft hij ook aan
dat we ondanks de overschrijdingen

in Nederland beschikken over goede
brandweerzorg.

Vrijwilligers
op de wachtlijst
Een van de oorzaken voor lan
gere aanrijtijden, is het groeiend
tekort aan vrijwilligers, stelt minister
Grappenhaus. Veel regio’s kampen met
een tekort aan vrijwilligers of hebben
geen langetermijnbeleid om vrijwil
ligers te werven. Veiligheidsregio

Noord-Limburg geeft aan nu nog over
voldoende vrijwilligers te beschik
ken, zo’n achthonderd. De organisatie
ziet echter ook dat de kwetsbaarheid
toeneemt, met name in kleine ker
nen, overdag en in vakantieperiodes.
In Venray is dat echter niet het groot
ste probleem, geeft postcommandant
Maria Verheijen van Brandweer Venray
aan. “Volgens ons liggen de lange aan
rijtijden niet zo zeer bij een tekort aan
vrijwilligers, dan wel bij verkeersom
standigheden en verkeersremmende

maatregelen in het gebied. Die zorgen
voor oponthoud. Bovendien kunnen
we in Venray ook spreken van uitge
strekte buitengebieden. Als de brand
weer van Venray naar bijvoorbeeld
Ysselsteyn moet, dan duurt dat gewoon
langer.” Aan de vrijwilligers zal het in
Venray sowieso niet liggen. “Wij heb
ben meer dan genoeg vrijwilligers. Er is
op dit moment zelfs een wachtlijst met
vrijwilligers die pas kunnen beginnen
zodra er een vacature vrijkomt.”
(Foto: archief)

Opkomsttijd-normen
Brandweer Nederland
Gemiddeld moet de brandweer binnen 8 minuten bij een incident zijn. Volgens de huidige normen in het
Besluit Veiligheidsregio’s moet de brandweer:
• binnen 5 minuten bij gebouwen met een winkelfunctie met gesloten constructie, gebouwen met een woonfunctie
boven een gebouw met een winkelfunctie of gebouwen met een celfunctie zijn.
• binnen 6 minuten bij portiekwoningen, portiekflats of gebouwen met een woonfunctie voor verminderd zelfred
zamen zijn.
• binnen 8 minuten bij gebouwen met een andere woonfunctie dan bedoeld onder de eerste twee punten of met
een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie zijn.
• binnen 10 minuten bij gebouwen met een kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie, bijeenkomstfunctie of
een overige gebruiksfunctie zijn.

Voor iedereen toegankelijk

Eén dagdeel prikkelarme kermis
Tijdens de kermis in Venray van vrijdag 3 tot woensdag 8 augustus wordt één dagdeel een prikkelarme kermis georganiseerd met minder lawaai
en gedimde lichten. Dit vindt waarschijnlijk plaats op dinsdagmiddag 7 augustus van 13.00 tot 15.00 uur.
De gemeenteraad van Venray
riep het College van B&W in novem
ber al op om te onderzoeken of het
mogelijk was om een prikkelarme
kermis te organiseren. Tijdens zo’n
prikkelarme kermis hebben attracties
minder lichten aan en minder lawaai.
Zo is de kermis beter toegankelijk
voor bijvoorbeeld mensen met
autisme, epilepsie of met een

lichamelijke of geestelijke beperking,
maar ook voor mensen zoals ouderen
die niet zo goed tegen prikkels kun
nen, stelde de gemeenteraad destijds.

‘Niet voor iedereen
even prettig’
Gemeente Venray laat nu
weten dat de prikkelarme kermis

inderdaad naar alle waarschijnlijkheid
één dagdeel plaats gaat vinden.
Dit wordt naar verwachting op de
dinsdagmiddag georganiseerd.
Onder ander politieke partij Venray
Lokaal is blij met het nieuws.
“Het zorgt ervoor dat mensen
die slecht(er) tegen prikkels
kunnen ook van de kermis kunnen
genieten. Een kermis is namelijk

vol geluiden, muziek, rook en fel
knipperende lichten. Dat hoort bij
een kermis zou je zeggen, maar
dat is niet voor iedereen even
prettig. Wij vinden het belangrijk
dat iedereen van de kermis kan
genieten. We gaan ervan uit dat
verlichting, geluid en ook tempo
aangepast gaat worden en er
begeleiding zal zijn.”
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Percelen worden bedrijventerrein

Gemeente Venray geeft Waterschap Limburg
geen gelijk
Gemeente Venray heeft het bezwaar van Waterschap Limburg afgewezen. De gemeente besloot een aantal
percelen van het waterschap te laten vallen onder de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), waar het waterschap
bezwaar tegen indiende. Door de wet moet de grond bij verkoop eerst aan de gemeente aangeboden worden, die
het wil gebruiken om bedrijventerrein Smakterheide in Venray uit te breiden. Het waterschap wil het perceel
echter inzetten als ruilgrond in het herinrichtingsproject rondom de nabijgelegen Loobeek.
De gemeenteraad van Venray
heeft de percelen ten noorden van
het bedrijventerrein in december
aangewezen als grond waar de Wet
voorkeursrecht gemeenten geldt.
Waterschap Limburg, nu eigenaar
van de grond, moet daarom als zij de
grond wil verkopen, deze eerst aan
bieden aan gemeente Venray. De
gemeente wil de grond gaan gebrui
ken om bedrijventerrein Smakterheide

in Venray uit te breiden.
Waterschap Limburg is het niet
eens met deze beslissing en maakte
bezwaar. Zij vindt dat de gemeente
haar besluit niet goed genoeg heeft
gemotiveerd. Het waterschap wil het
perceel gebruiken als ruilgrond in het
herinrichtingsproject van de Loobeek
en is van mening dat haar belang
niet goed genoeg is meegenomen
in het besluit van de gemeente.

De bezwarencommissie van de
gemeente wees die klacht af.
In 2015 heeft het waterschap
het stuk in het kader van een uitge
breidere grondruil verkocht, maar de
juridische levering van de grond moet
nog plaatsvinden. Als het Wvg van
kracht is op de grond, kan de grondruil
niet doorgaan, stelt het waterschap.
De grond waartegen het perceel
nabij Smakterheide geruild is, maakt

Goofy G. Soul verlaat
dansshow in halve finale
De Venrayse danser Ricardo Hendriks, alias Goofy G. Soul, heeft het in de RTL-dansshow Time to Dance uiteindelijk tot in de halve finale geschopt. Hij mocht vrijdag 25 mei niet door naar de finale, maar is tevreden met zijn
prestaties.

deel uit van de herinrichting van de
Loobeek. Het waterschap stelt dat zij
nu belemmerd wordt in de uitvoering
van het project. Ook maakt zij bezwaar
tegen de bestemming bedrijventerrein
voor het perceel. Dat zou niet geschikt
zijn in verband met de waterhuishou
ding ter plaatse. De gemeente stelt
daarentegen dat het project herin
richting Loobeekdal in fysieke zin
geen overlap heeft met het toekom
stige bedrijventerrein en dat de twee
ontwikkelingen elkaar juist kunnen
aanvullen. De onafhankelijke commis
sie Bezwaarschriften adviseerde het
College van B&W eind maart om het
bezwaar van het waterschap onge

grond te verklaren. Zij stelt onder
andere dat de gemeente, in tegenstel
ling tot wat het waterschap beweert,
haar besluit wel goed genoeg heeft
gemotiveerd. Ook vindt zij dat het feit
dat de grondruil van het waterschap
mogelijk geen doorgang kan vinden,
niet wil zeggen dat het hele project in
gevaar komt.
Gemeente Venray volgt het advies
van de bezwarencommissie op en
wuift het bezwaar van het waterschap
weg. De Wet voorkeursrecht gemeente
blijft dus gewoon van kracht op de
percelen. Het waterschap kan nog in
beroep gaan tegen dit besluit bij de
rechtbank in Roermond.

Weer OV-staking
Buschauffeurs in diverse regio’s in Nederland staken op donderdag
31 mei. Ook in Venray leggen zij hun werkzaamheden neer. De staking
is een vervolg op eerdere protesten, waarmee de chauffeurs betere
werkomstandigheden willen afdwingen.
Naast buschauffeurs van
Arriva Limburg, staken ook chauf
feurs in Rotterdam, Drechtsteden,
Voorne-Putten en in Friesland. Dat
zijn regio’s van de RET, Arriva en
Connexxion. FNV Streekvervoerbestuurder Paula Verhoef legt uit
waarom de chauffeurs zich genood
zaakt voelen weer het werk neer te
leggen: “Onvoorstelbaar dat werk
gevers nog steeds geen afspraken
met ons willen maken. Ze doen net
alsof we gouden bergen vragen.
Terwijl we vragen om eens in de

2,5 à 3 uur even vijf minuten pauze.
Hoe ingewikkeld is dat?”
Verhoef vervolgt: “Chauffeurs
worden continu opgejaagd. Die situ
atie is niet vol te houden en zeer
onverantwoord.” De buschauffeurs
geven aan door te gaan met acties
tot er concrete afspraken liggen over
het terugdringen van de werkdruk.
De werkgevers, vertegenwoordigd in
de Vereniging Werkgevers Openbaar
Vervoer (VWOV) stellen dat de eisen
van de vakbonden ‘onhaalbaar en
niet betaalbaar’ zijn.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
Ricardo was sinds eind april te zien
in de RTL-show, waarin choreograaf
Dan Karaty op zoek gaat naar de beste
dansact van Nederland. In tegenstel
ling tot veel andere dansshows op
tv hebben niet de kijkers thuis, maar
alleen de jury een stem in wie er
naar huis moet en wie mag blijven.
Het was voor Ricardo de derde keer
dat hij meedeed aan een danspro
gramma op tv. Eerder was hij ook al te
zien in So You Think You Can Dance en
Everybody Dance Now. De Venrayse
danser en eigenaar van dansschool
Soul Community in Venray moest
de show vrijdag verlaten. “Het was
terecht dat ik naar huis moest”, vertelt
hij. “Maar ik voel me wel voldaan.”
De jury vond zijn optreden in de halve
finale tegenvallen. “We misten het
wow-effect”, stelde zij in de uitzen
ding. “We hebben respect voor het feit
dat je zoveel verschillende stijlen laat
zien in één optreden, maar we weten
niet of het goed genoeg is.” Alle drie

de juryleden lieten daarna weten dat
Ricardo de show moest verlaten. “It is
what it is”, was zijn commentaar die
avond. Het is wat het is, dat is nog
steeds zijn gevoel over het verlaten
van de show, vertelt hij nu. “Het leven
is zoals het je gegeven is. Wat er ook
gebeurt, je moet in elk geval het beste
van de situatie maken. Ik ben heel
dankbaar voor het platform, de gele
genheid, alle mogelijkheden en de
mensen die erbij betrokken waren.”
Achteraf gezien had hij zijn show in de
halve finale misschien anders moe
ten vormgeven, stelt hij nu. “Het was
geen sterke show, al helemaal niet
vergeleken met mijn eerste show
case. Ik heb te veel willen doen in
een andere stijl waarin ik nog aan
het trainen ben en dat voelde minder
natuurlijk om te performen. De wowmomenten had ik bewust weggelaten
omdat ik een andere effect wilde cre
ëren, maar omdat mijn techniek nog
niet perfect was en door wat fysieke

en mentale omstandigheden is het
niet gelukt zoals ik had gewild. Ten
tijde van de opnames van de halve
finale had ik ineens last van een aan
gezichtsverlamming. Dit is gelukkig na
anderhalve week weer hersteld, maar
kwam geheel onverwachts en onge
legen.”
Het hoogtepunt van zijn deelname
noemt Hendriks het effect dat het had
op anderen. “Bijvoorbeeld kinderen
die ik heb mogen inspireren om te wil
len dansen en iedereen die al danste
motiveren om nog harder te willen
trainen.” Nu zijn deelname er op zit
blijft Ricardo doen wat hij al deed en
wil hij blijven doorgroeien en ontwik
kelen. “Lesgeven, optreden en hier en
daar wat organiseren samen met Iza,
vanuit Soul Community. Momenteel
staat het wereldkampioenschap in
Phoenix, Arizona op de planning. Vorig
jaar verloor ik van de kampioen in de
kwartfinales. Dit jaar ga ik voor de
eerste plek.”

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

unieke plantenbeleving

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

nieuwe aanvoer
perkplanten
Eénjarige planten
en kuipplanten
tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Teunissen wil
D66-kar trekken in
provincie
Gedeputeerde Hans Teunissen (D66) wil kartrekker worden voor
zijn partij tijdens de provinciale statenverkiezingen van Limburg van
volgend jaar. De Venraynaar maakte deze week bekend als lijsttrekker de
verkiezingen in te willen gaan.

HALLO in het Sauerland
Muziekmakereej Bloas Um Op uit Venray verzorgde op vrijdag 25 mei een optreden op de
Marktplatz in Herborn bij het Duitse Dillenburg. Twee dagen laden speelden ze in Bad Laasphe in het
Sauerland. “Na onze optredens het afgelopen weekend was er even tijd om HALLO Venray te lezen”,
aldus de jubilerende ‘muziekmakereej’. Het was niet de eerste keer dat Bloas Um Op in het buitenland optreedt. Binnenkort staan ook optredens in het Duitse Uedem en in Venray gepland.
Ook een vakantiefoto met HALLO in ons nieuwsblad? Stuur een mailtje met een foto en een korte beschrijving
van je vakantie naar redactie@hallo-venray.nl en wie weet zie je je eigen vakantiefoto binnenkort terug!

“De afgelopen drie jaar heb ik als
gedeputeerde mogen werken aan
Limburg: van ruimtelijke ordening,
duurzaamheid, retail, onderwijs tot
het nieuwe archeologisch depot in
Heerlen, glasvezel in het buitengebied
en de steeds digitalere Limburgse
samenleving. Samen met de fractie
hebben we het programma van D66
vertaald in beleid, uitvoering en
resultaat. Er is en blijft genoeg te
doen in en voor Limburg. Daar wil ik
verder aan werken. Daarom stel ik
me kandidaat als lijsttrekker voor D66
voor de provinciale statenverkiezingen

van 2019”, liet de politicus via zijn
sociale mediakanalen weten. Vier
jaar geleden was Leon Vaessen,
de huidige fractievoorzitter in de
provinciale staten, nog lijsttrekker.
Hans Teunissen stond toen nog niet
op de kieslijst voor de provinciale
verkiezingen, maar was nog
wethouder in de gemeente Venray.
Kandidaat-lijsttrekkers konden zich
sinds 1 mei melden bij D66 Limburg.
Na een online stemming wordt naar
verwachting half juli bekendgemaakt
of Teunissen het lijsttrekkerschap
mag in gaan vullen.

Meer samenwerking

Vruchtbaar overleg
tussen jeugdsozen
Bestuursleden van vijf jeugdsozen in gemeente Venray kwamen op
zaterdag 26 mei bij elkaar om over verschillende thema’s te praten.
De belangrijkste uitkomst was dat de voorzitters bij elkaar komen kijken
en vier keer per jaar gaan vergaderen over hun beleid. De bijeenkomst
werd georganiseerd door welzijnsorganisatie Synthese.

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie
heeft in ruim 30 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche.
Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan
klanten door geheel Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van
graafmachines en wielladers.In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team
van ruim 50 medewerkers geheel in eigen huis en met behulp van de modernste machines
enkel stuks en kleine series ontwikkeld en gefabriceerd.
Ter uitbreiding van onze afdeling engineering zijn wij op zoek naar een enthousiaste en
gemotiveerde:

Engineer M/V Fulltime
Takenpakket:
• tekenen/construeren van uitrustingsstukken
in Autodesk Inventor.
Functie-eisen:
• in bezit van HTS werktuigbouwdiploma;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• goede contactuele eigenschappen;
• flexibele en proactieve houding;
• bereidheid tot het volgen van cursussen.

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een marktconform salaris heeft Eurosteel
een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
volgens de CAO metaalbewerkingsbedrijf.
Na gebleken geschiktheid kan een vast
arbeidscontract volgen.
Sollicitaties:
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met dhr. Wilbert Linssen (technisch
manager). U vindt ook meer informatie over
de vacatures op www.eurosteel.nl/vacatures

Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide CV ontvangen wij graag voor 15 juni.
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077 - 387 60 60
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl

In jongerencentrum The B in
Venray kwamen de bestuursleden van
OJC DIM uit Blitterswijck, OJC Midgard
uit Wanssum, OJC Jera’70 uit
Ysselsteyn, OJC Watjang uit Oirlo en
The B uit Venray bij elkaar om te
praten over allerlei zaken die Synthese
op papier had gezet. Dingen als de
missie en visie, welke subsidies en
fondsen aangesproken worden en wat
de sozen van elkaar kunnen leren,
kwamen voorbij. Het geheel werd
afgesloten met een gezamenlijk
barbecue.
“We organiseren ieder jaar zo’n
bijeenkomst, maar dit was de eer
ste keer dat van alle vijf de sozen
bestuursleden aanwezig konden zijn”,
vertelt Jasper Jacobs, jongerenwerker
bij Synthese. “Zo kunnen ze op de
hoogte blijven van elkaars bezighe

den en elkaar versterken. En wij kun
nen iedereen wat beter leren kennen.
Het is vooral de bedoeling dat ze niet
op een eigen eiland gaan zitten en het
wiel allemaal apart moeten uitvinden,
terwijl een andere soos alles weet
over een onderwerp. Ze weten wel
wat van elkaar, maar op dat gebied
valt nog veel te halen.”
Volgens Jasper was het een vrucht
bare bijeenkomst. “Ze konden elkaar
bijvoorbeeld vragen welke subsidies
de ander aanvraagt en hoe iedereen
omgaat met vrijwilligers. Concreet
is besloten dat het handig is als alle
voorzitters een keer bij elkaar op
bezoek gaan voor een kijkje achter
de schermen bij de ander. Daarnaast
willen de voorzitters vier keer per jaar
samen gaan zitten voor onder meer
het afstemmen van het programma.”
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Imago-onderzoek

nieuws 05

Diploma’s behaald

Positiever beeld Gemeente: ‘Pilot Brug
naar werk succesvol’
over Brukske
Gemeente Venray en Wonen Limburg hebben onlangs een imagoonderzoek uitgevoerd naar de Venrayse wijk Brukske. Ze onderzochten
hoe bewoners van de wijk, maar ook de andere inwoners van Venray,
de wijk beleven. Belangrijkste conclusie is volgens de gemeente dat de
mensen in positievere bewoordingen over de wijk zijn gaan denken.
Gemeente Venray voerde in 2011
ook al een imago-onderzoek uit naar
de wijk Brukske om te kijken hoe het
imago verbeterd zou kunnen worden.
Destijds bleek dat de inwoners van
de wijk redelijk tevreden waren over
hun woonplaats, maar dat de overige
bewoners van Venray Brukske zagen
als een onveilige, niet-uitnodigende
en multiculturele buurt.
“We wilden met het vervolg
onderzoek kijken hoe het er nu
voorstaat in de wijk”, geeft een
woordvoerder van gemeente Venray
aan. De gemeente ziet onder andere
een belangrijke verschuiving in de
associaties die mensen hebben bij de
wijk. Waar men in 2011 nog vooral
aan ‘buitenlanders en allochtonen’
dacht bij de wijk, komt nu de associ
atie ‘multicultureel’ het meest voor,
gevolgd door ‘gezellige en vriende
lijke buurt’. “Dat laat in ieder geval
zien dat de woordkeuze is veranderd
naar een positievere klank”, aldus
de woordvoerder van de gemeente.
“Die verschuiving in teneur vinden
we als gemeente heel fijn om te
merken.”
Waar de wijk in 2011 nog vooral
werd gezien als donker en gesloten,
vinden de inwoners uit Venray deze
nu groener en gezelliger gewor
den. Probleem blijft wel nog steeds
het vele afval in de wijk. In 2011
vond het merendeel van de men
sen Brukske geen schone wijk. Dat
percentage is in 2018 iets gezakt,
maar nog steeds vindt meer dan de

helft van de mensen de wijk niet
schoon. “Dat is nog steeds hartstikke
slecht”, geeft de woordvoerder aan.
“Het grootste probleem zit niet in
het zwerfafval, maar in het afval
dat gedumpt wordt rond de afval
containers. Dat probleem is al bij de
gemeente bekend.”
Van de mensen buiten de wijk
geeft 68 procent aan liever niet in
Brukske te willen wonen. Als reden
wordt onder andere overlast en
onveiligheid gegeven. “Maar er is
wel een verschil tussen de binnenen de buitenring van de wijk te
merken, waarbij de buitenring als
beter wordt gezien.” Van de mensen
die al in de wijk wonen, vindt juist
meer dan de helft het wel een fijne
wijk, hoewel de binnenring nog wel
wat aantrekkelijker gemaakt zou
mogen worden volgens sommigen.
“En daar wordt ook aan gewerkt
met het bouwen van het nieuwe
winkelcentrum”, aldus de gemeente.
Gemeente Venray is vooral blij
met de verschuiving in teneur bij de
associaties die mensen hebben bij
de wijk. “De wijk wordt als positiever
omschreven, dat is heel waardevol.”
Aan de conclusies van het onderzoek
verbindt de gemeente geen directe
actiepunten. “We blijven wel actief
in de wijk, omdat het winkelcentrum
nog niet gereed is. Maar de signalen
uit het onderzoek, over bijvoorbeeld
veiligheid en afval, waren allemaal
al bij ons bekend en daar wordt al
aan gewerkt.”

Meer baby’s
in Venray
In Venray werden het afgelopen jaar verhoudingsgewijs nét meer
baby’s geboren dan in buurtgemeenten. Ook worden meer kinderen
buiten een huwelijk of partnerschap geboren, in vergelijking tot het
landelijk gemiddelde.
Landelijk gezien werden in 2017
het minst aantal kinderen geboren
sinds metingen begin jaren 80. In
Nederland werden gemiddeld 45,2
kinderen geboren per duizend vrou
wen. Een jaar daarvoor was dat getal
nog 46. In Venray werden 49,5 kin
deren per duizend vrouwen gebo
ren. Ter vergelijking: dat is ook meer
dan in in Horst aan de Maas (46,1),
Boxmeer (48,3) of Deurne (48,7).
Hoewel het vruchtbaarheidscijfer in
2017 lager uitviel dan het jaar daar
voor in Venray, is het ten opzichte van
2015 (slechts 42,4 kinderen per dui
zend vrouwen) wel weer hard geste
gen. Vooral in gemeenten waar veel
(streng) gereformeerde gelovigen
wonen, is de vruchtbaarheid naar ver

houding hoog. Er worden juist relatief
weinig kinderen geboren in studen
tensteden. Ook in de grote steden en
in gemeenten in het zuiden van het
land komt het vruchtbaarheidscijfer
naar verhouding lager uit, stelt het
CBS. Ruim 43 procent van de kinde
ren wordt landelijk gezien buiten een
huwelijk of partnerschap geboren. In
Venray is dat 46 procent. Dat percen
tage ligt veel hoger in buurgemeente
Boxmeer (59,6) maar is vergelijkbaar
met Horst aan de Maas (45,3). Ook
hier zijn volgens het CBS de regionale
verschillen groot. In gemeenten waar
relatief veel mensen een (streng)
gereformeerd geloof aanhangen,
worden de meeste kinderen nog bin
nen het huwelijk geboren.

Tien deelnemers van de mbo entree-opleiding assistent medewerker groen ontvingen op woensdag 23 mei
hun diploma. Daarmee noemt gemeente Venray de pilot ‘Brug naar werk’ voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt een succes.

De pilot, gericht op groenbeheer,
ging op 8 mei vorig jaar van
start en is een samenwerking
tussengemeente Venray, het
Citaverde College, Monsdal
Buitenbeheer en De Combinatie.
Tien deelnemers kregen een
opleidingstraject, een stageplaats
en een leerwerkovereenkomst bij

de uitvoerders van het werk in de
openbare ruimte. De gemeente bood
werkzaamheden in de openbare
ruimte bij deze bedrijven aan,
zodat dit werk als opleidingstraject
voor de deelnemers kan dienen,
zonder dat hiermee verdringing
op de arbeidsmarkt optrad. In
het groenbeheer is momenteel

voldoende werk, stelt de gemeente.
De eerste tien deelnemers hebben
nu hun diploma gehaald. Naast
een diploma hebben ze ook een
BBL contract (Beroepsbegeleidende
Leerweg) mogen tekenen bij Monsdal
Buitenbeheer of bij De Combinatie
en gaan nu dus verder met hun
opleiding.

Metalwire B.V. heeft zich gespecialiseerd
in de verkoop en bewerking van
industriële draad. Wegens forse
uitbreiding van onze activiteiten in ons
nieuwe logistieke centrum zijn wij per
direct op zoek naar een enthousiaste

Logistiek medewerker
Inhoud van de functie:

Wat bieden wij:

Je taken omvatten alle voorkomende werkzaamheden
op de afdeling logistiek. Je doet dit zelfstandig en in
teamverband. Mede door jouw handelwijze komen
de goederen onbeschadigd, compleet en tijdig bij de
klant aan.

Naast een goed salaris kom je te werken
bij een stabiele onderneming met goede
toekomstperspectieven. In eerste instantie krijg je
een tijdelijk contract voor de duur van één jaar.
De intentie is om op termijn een vast dienstverband
aan te bieden.

Eisen:
Voor deze functie is het belangrijk dat je een
proactieve en flexibele werkhouding hebt. Je levert een
belangrijke bijdrage aan het teamverband. Dit vereist
een collegiale en coöperatieve houding en goede
communicatieve en sociale vaardigheden. Je werkt
nauwgezet, kunt goed communiceren, denkt mee en
hebt een resultaatgerichte instelling.

Functie-eisen:
- Heftruck certificaat
- Reachtruck certificaat is pre

Geïnteresseerd?
Schriftelijke sollicitaties met motivatie en cv t.a.v. Emiel Jakobs naar
sollicitatie@metalwire.com. Overige informatie is te vinden op www.metalwire.com.
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Nieuwe wet sinds vrijdag 25 mei

Venrayse verenigingen druk met privacywet
De nieuwe, strengere Europese privacywet is sinds vrijdag 25 mei ook in Nederland van kracht. Alle bedrijven, organisaties en ook verenigingen moeten hun privacygegevens inmiddels op orde hebben. Kleine verenigingen en organisaties hoeven echter niet bang te zijn dat ze meteen een boete krijgen als ze nog niet alles
perfect hebben geregeld, zo liet minister Sander Dekker onlangs al weten.
In de nieuwe privacy
wet, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), staat dat
bedrijven, stichtingen, verenigingen
en instanties in alle Europese lan
den zorgvuldiger om moeten gegaan

met de privégegevens van klanten,
medewerkers en leden en dat per
soonlijke gegevens beter moeten
worden beschermd. De wet is op
vrijdag 25 mei van kracht gegaan
en instanties die niet aan de eisen

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.

Te koop bouwkavel in Veulen.
Particuliere bouwkavel te koop in
Veulen. Voor meer informatie
bel 06 12 23 44 28.

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.

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

T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/spitmachine/
schudders/harken/maaiers/
kieper/mesttank/weibloter/
weisleep/schijveneg/tractor enz.
alles aanbieden 06 19 07 69 59.

van de wet voldoen, kunnen daar
voor een boete krijgen. Minister voor
Rechtsbescherming Sander Dekker
heeft onlangs echter aangegeven dat
in het begin nog schappelijk wordt
omgegaan met de AVG. De gemeente
organiseerde op maandag 28 mei al
de bijeenkomst ‘Is jouw vereniging
AVG-proof?’. Tijdens deze bijeen
komst kregen de bezoekers informa
tie over de verplichtingen en risico’s
voor hun vereniging die de invoering
van de AVG-wet met zich meebrengt.
Ook werd er een stappenplan gepre
senteerd, waarmee de verenigingen
zelf aan de slag kunnen. Dit stappen
plan wordt door de Provincie Limburg
voor iedere vereniging kosteloos
beschikbaar gesteld. Na het afronden

van alle stappen is een vereniging
AVG-proof en ontvangt ze daarvoor
een certificaat.

Veel verenigingen
nog niet klaar
Verenigingen in Venray zijn zeker
bezig met de AVG-wet. De hele zaak
afgerond hebben, blijkt voor de clubs
die geheel uit vrijwilligers bestaan
nog best lastig. Voetbal- en korfbalver
eniging SV Ysselsteyn heeft binnen de
vereniging iemand bereid gevonden
om uit te zoeken wat de vereniging
het best kan doen. “Naar aanleiding
van de bijeenkomst in het gemeen
tehuis is diegene gaan kijken wat
er voor ons nodig is aan maatrege
len en vanuit daar gaan dan zowel
de korfbal- als de voetbalvereniging
er mee verder”, vertelt secretaris
Mariëlle Smeets. Ook Tennisvereniging
Leunen-Veulen-Heide is er druk

mee. Voorzitter Annemiek Manders:
“Het heeft zeker onze aandacht en
brengt ook wel het nodige werk met
zich mee. Wij laten ons als vereni
ging vooral adviseren door de natio
nale tennisbond, de KNLTB. Die heeft
ons al informatie toegestuurd die we
kunnen toevoegen op de website. De
privacyverklaring voor op de website
is in de maak, net als het formulier
dat alle leden moeten ondertekenen.”
Lucie Hofmans-Thielen, dekenschrijf
ster (secretaris) van het St. AntoniusAbt Gilde uit Blitterswijck, vertelt dat
hun vereniging hulp kreeg. “We zijn
aangesloten bij de Noordbrabantse
Federatie van Schuttersgilden. Dit
bestuur heeft een speciale commissie
opgericht die zich heeft beziggehou
den met deze privacywet. Zo hoefden
niet alle gilden en schutterijen zelf het
wiel zelf uit te vinden, maar kunnen
hun bevindingen over alle aangesloten
verenigingen uitgerold worden.”

Galastoet Raayland College
Het Raayland College in Venray organiseert op vrijdag 1 juni haar gala voor eindexamenkandidaten. Deze
vertrekken vanaf 17.45 uur in een galastoet naar het Schouwburgplein waar een galadiner is georganiseerd.
De eindexamenkandidaten
gaan in een stoet met zelfgekozen
vervoersmiddelen naar het centrum
van Venray. De stoet wordt opgesteld
op het terrein van Intratuin Venray
tussen 17.00 en 17.45 uur. De stoet

HAN-MARK
ARENDSE

gaat over de Langstraat naar het dorp,
richting de Henseniusstraat. Daar
gaat de stoet linksaf naar het Gouden
Leeuwplein, waar de schoolleiding
de deelnemers verwelkomt. Rond
19.30 uur zouden alle leerlingen

gearriveerd moeten zijn. Voor de
leerlingen is er een galadiner op
het Schouwburgplein in de vorm
van verschillende foodtrucks. Om
21.00 uur gaat het galafeest van
start in de Schouwburg.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Print & Sign in Venray

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

www.hallo-venray.nl

HALLO in... Montenegro
HALLO Venray-redacteur Kris was op vakantie met haar vriend Tim, maar kon de HALLO toch niet
helemaal missen: op het balkon van hun huisje bij Lake Skadar, een Nationaal Park op de grens van
Montenegro en Albanië, nam ze graag even de tijd met het nieuwsblad.
Ook een vakantiefoto met HALLO in ons nieuwsblad? Stuur een mailtje met een foto en een korte beschrijving
van je vakantie naar redactie@hallo-venray.nl en wie weet zie je je eigen vakantiefoto binnenkort terug!
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Dorpsinitiatief ’t Zorghuus in Ysselsteyn
bestaat 5 jaar
’t Zorghuus in Ysselsteyn viert op vrijdag 1 juni het 5-jarig jubileum. Het zorgcentrum is volgens de achterliggende stichting uniek in zijn soort in
Nederland. Er zit namelijk geen zorginstelling of woningcorporatie achter het initiatief, maar het dorp zelf. De inwoners zetten het zelf op en zorgden
ervoor dat er inmiddels 24 mensen zorg ontvangen.

Zestien personen met dementie en
acht mensen met een beperking
bewonen momenteel de kamers in
’t Zorghuus, dat ontstond om zo meer
zorgbehoevenden in het eigen dorp te
kunnen houden. Ze krijgen daar
gewoon verzorging van professionals,
zo vertelt Willie Koonings, die vanaf
het begin betrokken is bij het
Ysselsteynse initiatief. “De verzorgers

worden betaald met de huur van de
bewoners en het pgb-budget dat zij
ontvangen. Alle zaken buiten de zorg
worden gedaan door vrijwilligers. Van
de tuinman tot het maken van muziek
iedere vrijdagmiddag.”
In de betrokkenheid van de
vrijwilligers ligt volgens Willie
misschien wel de echte kracht. ’t
Zorghuus is namelijk ontstaan door

en vooral vóór mensen uit Ysselsteyn.
“Het is voor iedereen goed dat het hier
nu ligt. De dementerenden of mensen
met een beperking hoeven niet meer
weg uit Ysselsteyn en blijven in hun
vertrouwde omgeving. Daar was het
ons eigenlijk om begonnen. Maar de
familie hoeft nu ook niet meer ver te
reizen en kan vaker op bezoek komen.
Het dorp zelf profiteert ervan omdat

Kerngroep Blitterswijck
van start
De nieuwe ‘dorpsraad’ van Blitterswijck, die zichzelf kerngroep Blitterswijck noemt, houdt op woensdag
6 juni een bijeenkomst. Onder andere resultaten van een KBO-enquête, een onderzoek naar de haalbaarheid
van dagopvang en het woon-zorgcomplex staan op het programma.
Tijdens de bijeenkomst kunnen
dorpsgenoten ook kennismaken
met de Kerngroep Blitterswijck.
Zij brengt die avond haar visie

en werkwijze onder de aandacht.
Ook de commissies die met de
projecten bezig zijn, zijn deze avond
aanwezig.

De bijeenkomst vindt op
woensdag 6 juni om 19.30 uur
plaats bij gemeenschapshuis
‘t Honk in Blitterswijck.

Roy Boateng ambassadeur
van ROC Nijmegen
Venraynaar Roy Boateng, tweedejaars student van de opleiding Marketing, Communicatie en
Evenementen, is dinsdag 29 mei gekozen tot ambassadeur van ROC Nijmegen voor het komende schooljaar.
Hij mag de school het komende jaar vertegenwoordigen en doet mee in de strijd voor de titel landelijk
ambassadeur.
Roy is sinds dit schooljaar ambas
sadeur van zijn opleiding en heeft al
meerdere keren zijn opleiding, het
ROC en mbo-ers in het algemeen
vertegenwoordigd. De strijd voor de
ambassadeur van ROC Nijmegen ging
nog tussen vijf leerlingen, waaronder
ook Janine van Soest uit Venray.
De vijf moesten een Youtube-filmpje
maken en zo likes verzamelen via
Facebook en Instagram en moesten
uiteindelijk een pitch doen voor een
jury, bestaande uit verschillende
medewerkers uit de hele organisatie
van ROC Nijmegen en twee leden
van de studentenraad. Tijdens de

pitch heeft Roy iedereen overtuigd van
zijn missie als ambassadeur en zijn
passie voor het mbo, stelt het ROC.
Roy: “Mbo-ers moeten de kans krijgen
om hun talenten te ontwikkelen, maar
ze zijn wel zélf verantwoordelijk om er
wat van te maken.” De komende
periode zal Roy begeleid worden om
zijn missie verder uit te werken en
concreet om te zetten naar acties.
De landelijke verkiezing voor ambassa
deur van het ROC bestaat dit jaar uit
een aantal challenges waarin Roy gaat
strijden om de titel van landelijk
ambassadeur. De challenges worden
vastgelegd door een cameraploeg en

beoordeeld door een vakjury.
Iedereen kan meekijken via het
YouTube kanaal ‘mbo’ers pakken aan’.
De eerste challenge is aan het begin
van het nieuwe schooljaar. De vak
jury beoordeelt de opdrachten op
vaardigheden gebaseerd op ‘21st
century skills’. Na deze challenge
gaan de ambassadeurs die de
meeste indruk maken door naar de
volgende. Tijdens de Dag van het
mbo op 19 november voeren de
ambassadeurs die dan nog in de race
zijn de laatste challenge uit en kiest
de vakjury tijdens het ambassadeurs
gala de landelijke ambassadeur.

de bewoners hun brood bij de bakker
blijven halen en naar de kapper in het
dorp gaan. Het werkt gewoon voor
iedereen.”

Vrienden
van ‘t Zorghuus
Stichting ’t Zorghuus exploiteert
het gebouw en zorgt ervoor dat er
zwarte cijfers worden geschreven.
“Tot dusver is dat gelukt”, vertelt
Koonings, voorzitter van de groep
vrijwilligers. Dat er winst wordt
gemaakt, wil echter niet zeggen dat
dat allemaal weer meteen uitgegeven
wordt. “De winst wordt gereserveerd

voor de toekomst. Als er bijvoorbeeld
tegenvallers zijn op een bepaald
gebied.”
Toch wist ’t Zorghuus wel
verschillende aankopen te doen door
de jaren heen. Die werden geregeld
door de Vrienden van ’t Zorghuus,
vertelt Koonings. “We regelen bij
de Vrienden eigenlijk drie zaken.
We coördineren de vrijwilligers, we
maken de verbinding met het dorp
door avonden te organiseren en we
zamelen geld in om bepaalde zaken
aan te kunnen schaffen. We hebben
in het verleden al een bus gekocht
om de cliënten naar de dagopvang te
brengen en we hebben een duofiets
kunnen aanschaffen. Momenteel zijn
we aan het sparen voor een BeleefTV,
een televisie die gericht is op het
stimuleren van hersenactiviteit.”
Het geld halen de vrijwilligers op in
Ysselsteyn. “Net als bij de start toen
we ook geld hebben ingezameld om
het initiatief van de grond te krijgen,
zorgt het dorp er nog steeds voor
dat de mensen in ’t Zorghuus zich
thuis voelen en betrokken blijven bij
Ysselsteyn.”
Het jubileum wordt gevierd op
vrijdag 1 juni in ’t Zorghuus. Van 13.00
tot 17.00 uur zijn er seminars van ver
schillende sprekers over het initiatief
(onder wie Koonings) en daarna volgt
een borrel om het feest te vieren.
Gouverneur Theo Bovens van pro
vincie Limburg en burgemeester van
gemeente Venray Hans Gilissen, zijn
ook van de partij om het feestje mee
te vieren. Daarnaast is er een optreden
van theaterclub Bonjour, die bestaat
uit mensen met een beperking.
(Foto: Linda Custers)

Van Duren Groenservice
zoekt nieuwe collega’s!
Door de continue groei in onze uitgebreide klantenkring zijn wij op zoek naar
nieuwe (fulltime en parttime) collega’s die ons team komen versterken.

Medewerker Hovenier
Zelfstandig Hovenier
Ontwerper
Wat VRAGEN we van JOU?
• Opleiding en bij voorkeur al
ervaring in hovenierswerk
• Man/vrouw
• Fulltime/parttime
• Leeftijd: zo jong/oud als je je voelt
• MBO werk- en denkniveau
• Collegiaal en betrouwbaar
• In bezit van rijbewijs B(E)
• Een goed humeur...

Wat BIEDEN we aan JOU?
• Afwisselend werk (aanleg,
renovatie en onderhoud)
• Continuïteit bij een groeiend bedrijf
met een jarenlange reputatie:
- 9,3 op hoveniernederland.nl
- Tuinkeur-gecertificeerd
- SBB-erkend Leerbedrijf
• Zelfstandig werk in een veilige
omgeving
• Prima arbeidsvoorwaarden

Heb je interesse of wil je gewoon eens een dagje met ons meelopen,
neem dan gewoon contact op via 06 - 29240433
of info@vandurengroenservice.nl
Maasbreeseweg 12B, Panningen
Tel. 077 - 720 19 95
www.vandurengroenservice.nl
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Adver torial

Zaterdag 2 juni

Reanimatiedag
in Horst
Radio 10 organiseert op zaterdag 2 juni de allereerste Somertijd
Reanimatiedag.
In Horst doet Weijs & Hooft
opleidingen mee met deze actie
en verzorgt dan een reanimatie
instructie op de locatie aan de
Bemmelstraat 2 in Horst.
Dj Rob van Someren ondervindt
als hulpverlener regelmatig de
gevolgen van een hartinfarct.
Om die reden vindt op 2 juni, in
samenwerking met het Rode Kruis,
de eerste Somertijd Reanimatiedag
plaats. De instructie in Horst vindt

plaats vanaf 11.30 uur. Om 12.00 uur
zijn de eerste workshops.
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Kennismaken met
fitcamp tijdens Family
Bootcamp
24Fitcamp organiseert op zaterdag 2 juni een Family Bootcamp om mensen kennis te laten maken met hun
concept ‘fitcamp’. Deze bootcamp vindt plaats bij tenniscentrum Maascourt in Venray en duurt van 10.00 tot
13.00 uur.

Gastendonkstraat 40, 5961 JX Horst
www.weijshooft.nl

Wij zijn Lek/Habo, gevestigd in Bodegraven, met een serviceteam in Horst
(standplaats VTI Horst). Als onderdeel van de Lek/Habo Groep zijn wij actief in de
energie- en installatietechniek. Wij verkopen verbrandingsmotoren (WKK’s) met
vermogens tussen de 50 KW en 3,5 MW en verlenen hieraan de volledige service
en onderhoud. Onze klanten zijn o.a. tuinbouwbedrijven, rioolwaterzuiveringen,
zwembaden, ziekenhuizen, en energiebedrijven. Kijk voor een overzicht van onze
mooie projecten op onze website www.lekhabo.nl.

Wij zoeken…

MOTORMONTEURS
(regio Midden/Zuid Nederland)
Wat ga je doen:

Als motormonteur werk je aan onze verbrandingsmotoren.
Je werkzaamheden en omgeving zijn zeer afwisselend, van het echte
‘ouderwetse’ sleutelwerk tot het oplossen van storingen met de laptop
via de modernste telemetrie verbindingen. Soms zit je een week op
locatie voor een revisie, de andere week heb je drie storingen bij drie
verschillende klanten op één dag of doe je een servicebeurt aan een
grote motor. Bij tuinders of in ziekenhuizen, met de laptop of de momentsleutel… geen dag is hetzelfde!

Wat is herkenbaar voor je:

• je hebt een (V)MBO opleiding/niveau richting motorvoertuigen
of elektrotechniek;
• je hebt kennis van en/of ervaring met (verbrandings-)motoren,
vrachtwagens of personenauto’s;
• je bent leergierig en oplossingsgericht;
• je kan samenwerken terwijl je ook je verantwoordelijheid
zelfstandig kan nemen;
• je bent woonachtig in de regio Horst/Venlo;
• en je wilt de klus graag afmaken dus een 8-tot-17-mentaliteit
past niet bij je.

Wat maakt de functie zo leuk:

het is technisch uitdagend, je bent nooit uitgeleerd;
zelfstandigheid en vrijheid om je werk zo goed mogelijk uit te voeren;
eigen servicebus, laptop, smartphone en technisch gereedschap;
diverse opleidings- en daarmee doorgroeimogelijkheden,
zodat jij je kan ontwikkelen en we met elkaar kunnen vernieuwen
en verbeteren.
• uiteraard zijn de arbeidsvoorwaarden goed geregeld.

Tijdens de Family Bootcamp
kan iedereen gratis kennismaken
met de fitcamp van 24Fitcamp. De
dag begint met een warming-up in
de tennishal, waarna deelnemers
in groepjes naar buiten gaan. De
groepen komen allerlei stations tegen
met verschillende oefeningen en
wedstrijdvormen, zoals klim-, klauter-,
kracht- en estafetteopdrachten. De
dag wordt afgesloten met een laatste
krachtmeting tussen de groepen,

waar uiteindelijk een winnaar uit
komt. Verder is er muziek en kunnen
bezoekers voedingsadvies krijgen. De
kantine van de tennishal is geopend
voor het nuttigen van een drankje.
De Family Bootcamp is een
initiatief van 24Fitcamp Venray.
Fitcoaches Femke van Wijk en
Johan Jansen organiseren sinds
begin dit jaar wekelijks gratis
fitcamptrainingen in de bossen
van Vlakwater in Venray. “Onze

fitcamp is onderscheidend omdat ze
laagdrempelig is en we een brede
doelgroep aanspreken”, aldus Jansen.
“We willen mensen structureel aan het
sporten krijgen en ze na laten denken
over hun gezondheid. Daarom bieden
we de lessen gratis aan, bouwen we
veel fun in, sporten we buiten en
kan iedereen op zijn of haar eigen
niveau meedoen.” Om de fitcamp te
promoten, organiseert de organisatie
nu de Family Bootcamp.

Nieuwe beurs voor vollegrondstuinbouw

•
•
•
•

Beursorganisator Easyfairs Evenementenhal lanceert een nieuwe nationale beurs voor de vollegronds
tuinbouw: Vakbeurs Vollegrond. De eerste editie vindt plaats op woensdag 28 en donderdag 29 november
in Evenementenhal Venray.

Wat wil je nog weten, of:

Vakbeurs Vollegrond richt zich op
alle vollegrondsteelten: van groente
en hard en zacht fruit tot bollen en
zomerbloemen. “Dit concept ver
vult de wensen uit de sector: een
evenement dat zich richt op kennis,

• informeer: bel 0172-619 342 en vraag naar Eelko Kitselaar
• solliciteer: mail je cv met een korte motivatiebrief naar
ekitselaar@lekhabo.nl.

innovatie en beleving. We gaan dat
realiseren door workshops, demon
straties, kennissessies en proeverijen
met producten uit de sector aan te
bieden op Vakbeurs Vollegrond.
Daarnaast is er ruimte voor relatie

beheer”, zegt Mariëlle Schonewille
van Easyfairs Evenementenhal.
Tijdens de beurs worden the
ma’s als gewasbescherming, werk
gelegenheid en toekomstgerichte
oplossingen extra belicht.
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Open bouwplaats nieuw politiebureau
De bouwplaats van het nieuw te bouwen politiebureau in Venray is
zaterdag 2 juni open voor publiek, tijdens de Dag van de Bouw 2018.
Iedereen kan van 10.00 tot 16.00 uur gratis een kijkje achter de schermen
komen nemen op de bouwplaats, waar normaliter de toegang is
verboden.

Een sfeerimpressie van Aarts Bouw

Bezoekers krijgen tijdens de Dag
van de Bouw uitleg over hoe de bouw
van het nieuwe politiebureau in
Venray in zijn werk gaat. Het nieuwe
bureau is volgens de aannemer Aarts
Bouw straks robuust, toegankelijk,
veilig, herkenbaar en duurzaam.
Het gebouw krijgt een transparante
uitstraling met veel lichtinval, maar
bewaakt tegelijk de privacy van
bezoekers.
Daarnaast wordt het pand energie
neutraal. Op de binnenplaats wordt
nu een warmtepomp geboord. Er
wordt langs het huidige politiebureau
gebouwd, zodat iedereen door kan
blijven werken. Pas na de verhuizing
naar het nieuwe kantoor wordt het
bestaande pand afgebroken.
Ook krijgen bezoekers te zien hoe
het ontwerp achter de gevel wordt
doorgetrokken. Het bedrijf laat zien

wat er sinds de kick-off met de buurt,
helemaal aan het begin van het pro
ject, is gedaan.

Dag van de Bouw
Ook na de Dag van de Bouw laat
Aarts Bouw mensen kennis maken
met het project. Het bedrijf organi
seert regelmatig excursies voor de
techniekklassen van de school naast
het politiebureau om de leerlingen de
voortgang van de bouw te laten zien.
De Dag van de Bouw is een ini
tiatief van Bouwend Nederland, de
branchevereniging van bouw- en
infrabedrijven. Eén keer per jaar stel
len de aangesloten leden hun mooiste
en meest bijzondere bouwplaatsen
open voor het publiek. Vorig jaar trok
de Dag van de Bouw meer dan 68.000
bezoekers. Kijk voor meer informatie
op www.dagvandebouw.nl

Open dag Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum
Geïnteresseerden kunnen op zaterdag 2 juni, de Dag van de Bouw, een
kijkje nemen op twee locaties van de gebiedsontwikkeling OoijenWanssum. De locaties in Wanssum en Broekhuizenvorst zijn van 10.00 tot
16.00 uur te bezoeken.

De in aanbouw zijnde brug bij Ooijen
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In Wanssum zijn de contouren van
de nieuwe rondweg inmiddels goed
zichtbaar. Daarnaast krijgt de fiets
brug ter hoogte van de Meerlosebaan
steeds meer vorm en de voorbereidin
gen voor de aanleg van de fietstunnel
ter hoogte van de Venrayseweg zijn in
volle gang. Op deze locatie wordt een
informatiemarkt ingericht waar uitleg
wordt gegeven over onder meer de
werkzaamheden in de haven, nietgesprongen explosieven en archeo
logie.
In Broekhuizenvorst krijgen bezoe
kers de kans om op het dek van de
brug te lopen, dat al voor een deel

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

is gestort. Daarnaast staat er groot
materieel opgesteld, zoals dumpers
en graafmachines. Medewerkers van
Combinatie Mooder Maas geven toe
lichting over allerlei onderwerpen
zoals de ontwerpen, de hoogwater
geulen die momenteel gerealiseerd
worden en de dijkentechnologie.
Op beide locaties zijn een spring
kussen en een zandbak aanwezig voor
kinderen. Daarnaast kunnen kinde
ren vragen beantwoorden en kans
maken op een prijs. Bezoekers die
van locatie naar locatie willen fietsen,
kunnen gebruik maken van de OoijenWanssum fietsroute.

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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GEPLUKT Johan Custers
van me af toen dat afgelopen was.
Je bent er onbewust constant mee
bezig.” Johan schreef ook persstuk
jes voor jeugdsociëteit OJC Walhalla
en hij maakte tien jaar radio bij Radio
Reindonk in Horst. “Dat hoorden ze
hier in Smakt ook en daarom vroegen
ze me voor de pr-commissie.”

Vragen voor dorpsquiz

Al 23 jaar speelt Johan Custers uit Smakt in de rock-’n-roll-band Chantilly Lace. De muzikale geboren Horstenaar leerde zichzelf gitaar en piano
spelen en heeft één band waar hij zich fan van noemt: The Who. Met zijn vriendin Yolanda en enthousiaste hond Herman woont Johan in Smakt.
Deze week wordt hij geplukt.
Johan stond in 1995 aan de wieg
van Chantilly Lace, een band die rock’n-roll-muziek speelt van artiesten
als Jerry Lee Lewis, Chuck Berry en
Little Richard. “Het was mijn idee om
met wat muzikale vrienden uit Horst
de band op te richten. Ik was fan van
het genre en wilde de liedjes van die
artiesten spelen. Mijn fascinatie voor
rock-’n-roll begon door The Rolling

Stones. Ik ontdekte waar zij hun inspi
ratie vandaan hadden gehaald en
zo kwam ik bij mannen als Jerry Lee
Lewis terecht.”
Naast wat blokfluitlessen in zijn
jonge jaren kreeg Johan nooit les in
het spelen van de gitaar of piano.
Hij leerde het zichzelf allemaal.
“Ik luister naar de deuntjes van de
nummers en speel het dan na. Ik kan

geen noten lezen, dat heb ik nooit
geleerd. Maar dat wil ik ook helemaal
niet kunnen. Rock-’n-roll speel je van
uit je gevoel.” Raar genoeg past zijn
favoriete band niet in het rock-’n-rollgenre. Al sinds 1985 volgt Johan de
Engelse rockband The Who. “Zij maak
ten toen zoveel indruk op me dat ik
me er in ben gaan verdiepen. Ik heb
veel boeken gelezen over de band
en ik heb ze een keer of vijftien live
gezien. Heel bijzonder hoe zij live te
werk gaan. Ik zal zelf ook nooit num
mers van The Who spelen, dat is niet
te doen. Coverbands van The Who val
len altijd tegen.”

Smakt en Holthees komt naar dezelfde
kroeg en maakt er een feest van en
ook met de jeugdprins klikte het goed.
Het was echt geweldig.”
Johan zat overigens al bij de prcommissie van de carnavalsvereniging
sinds zijn komst naar Smakt. “In Horst
schreef ik altijd columns voor het
weekblad De Trompetter. Dat was heel
leuk, maar toch viel er wel wat druk

PUZZEL

Prins bij De Kaevers
BEN JIJ EEN ECHTE TEAMPLAYER ?
BEN JIJ EEN ECHTE TEAMPLAYER ?
DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU !
DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU !

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een
Ter
versterking
van onsloonwerk/grondwerk
team zijn wij op zoek naar
een
Allround
medewerker
(fulltime)
Allround
medewerker
loonwerk/grondwerk
(fulltime)
die in staat is om met diverse landbouwmachines en/of
die in staat is om met diverse
landbouwmachines en/of
grondverzetmachines
te werken,
grondverzetmachines
te
werken,
liefst in het bezit van een rijbewijs BE/CE.
liefst
in zelfstandig
het bezit van
een rijbewijs
BE/CE.
Je
kunt
werken,
maar ook
goed in een team.
Je
kunt
zelfstandig
werken,
maar
ook
in een team.
Je bent flexibel ingesteld, geen 9 tot 5goed
mentaliteit.
Je bent flexibel ingesteld, geen 9 tot 5 mentaliteit.
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao LEO.
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao LEO.
Heb je vragen over deze functie of interesse neem dan
Heb
je vragen
deze
functie06-17900108
of interesse of
neem dan
contact
op metover
Frank
Reintjes
contact
op met06-21842890.
Frank Reintjes 06-17900108 of
Henri Reintjes
Henri
Reintjes
06-21842890.
Of stuur een mail naar info@gebr-reintjes.nl.
Of stuur een mail naar info@gebr-reintjes.nl.
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op onze
Kijk
voorwww.gebr-reintjes.nl
meer informatie overofons
bedrijf
op onze
website
onze
facebookpagina.
website www.gebr-reintjes.nl of onze facebookpagina.

Muziek is duidelijk de grootste
hobby van Johan. Toch heeft hij ook
nog genoeg tijd voor vriendin Yolanda,
de reden dat hij naar Smakt kwam, en
hun hond Herman. “Yolanda woonde
al hier in een eigen huis, dus de keuze
was niet zo moeilijk. Herman is inmid
dels drie jaar oud, maar nog steeds
heel enthousiast. Daar hebben we
onze handen vol aan.” In 2010 kwam
Johan vanuit Horst naar Smakt. “Het
bevalt me goed hier. Ik zei laatst nog
tegen Yolanda: ‘Eigenlijk wonen we
hier best mooi.’”
Ook het verenigingsleven in Smakt
bevalt Johan goed. Zo goed zelfs dat
hij afgelopen jaar prins werd van car
navalsvereniging De Kaevers. “Geen
idee hoe ze bij mij terecht zijn geko
men. Ik ga wel altijd uit met carnaval,
maar een echte vierder was ik niet.”
Spijt heeft Johan zeker niet. “Achteraf
had ik niet eens na hoeven denken
toen ze me vroegen. Iedereen uit

Creativiteit zit wel in het bloed
van Johan. In het verleden deed hij
zelfs aan straattheater met een vriend.
“Met de gebroeders Gaarkeukens heb
ben we nog op festivals als Lowlands
gestaan. Maar ik vond de heen- en
terugweg vaker leuker dan het optre
den zelf, dus we zijn er maar mee
gestopt.” De creativiteit wordt benut
in de nieuwe dorpsquiz die is opgezet
in Smakt en Holthees. “Ik ben één van
de mensen die vragen maakt voor de
quiz die als voorbode voor het nieuwe
dorpsfeest op zaterdag 1 en zondag
2 september geldt en waar ik ook in
de commissie zit. Ik richt me bij de
quiz vooral op vragen over geschie
denis, muziek en politiek. Het ver
gaderen is echter het leukste van de
quiz. Het is anderhalf uur vergaderen
en dan anderhalf uur ouwehoeren.
Heerlijk.” Naast al het vrijwilligers
werk en de muziek heeft Johan ook
nog een betaalde baan. Hij werkt al
sinds 1996 bij komkommerkweker
Van Lipzig Tuinderijen in Horst. “Ik doe
daar eigenlijk van alles. Van komkom
mers snijden tot het vervangen van
tl-balken. Ik ben eigenlijk opgeleid
tot boekhouder, maar na één dag op
kantoor wist ik dat dat hem niet ging
worden. Ik heb ook wel eens gedacht
aan professioneel muzikant, maar dan
moet je zoveel optreden dat het niet
meer leuk blijft. En eigenlijk bevalt het
heel goed tussen de komkommers.
Ik heb door de jaren heen van mijn
werk mijn hobby gemaakt.”

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 21

Het opstappen van de SP-raadsleden is kiezersbedrog
Drie gemeenteraadsleden van de SP hebben laten weten geen deel meer
uit te willen maken van de partij. Zij gaan verder als de nieuwe politieke
beweging ProVenray. Twee maanden na de verkiezingen splitsen ze zich dus
al af. Is dat kiezersbedrog, vroegen we u afgelopen week.
Ongeveer een derde van de stemmers (32,3 procent) vindt de actie van de
raadsleden inderdaad kiezersbedrog. Zo ook Jack Geelen: “De ongeloofwaar
digheid zit erin dat de mogelijkheid bestaat binnen ons huidig systeem dat
kiezers een programma kiezen en niet de persoon. En stel gauw een kies
drempel in want al die eenmanfractie daar wordt de gemeentepolitiek zeker
niet beter van, al menen deze personen van wel.” Ook Peter Ruijtenbeek
noemt de zet van de raadsleden ‘totaal ongeloofwaardig’. “Dit zijn de mensen
die de politiek onbetrouwbaar maken.”
Toch vindt 67,7 procent van de stemmers de afscheiding van Gielens,

Bruno en Van den Akker geen kiezersbedrog. Zo stelt Wilma Umans op
Facebook: “Kiezersbedrog is als de partij waar je voor gekozen hebt, zich niet
houdt aan het partijprogramma en dat willen deze mensen dus wel! Als dat
niet binnen de partij kan, dan maar erbuiten.” Marian Doddema-Verhappen
houdt het wat algemener, maar vindt niet dat zetels hoe dan ook meegeno
men mogen worden: “Als je niet met genoeg voorkeurstemmen bent gekozen
vind ik dat de zetels van de partij moeten blijven.”
Elke week wordt er een poll in de HALLO geplaatst waarin de inwoners
van de gemeente Venray hun mening kunnen uiten. HALLO vindt het belang
rijk om de mening van de inwoners van Venray te horen en te delen. Op onze
Facebook-pagina kan iedereen aangeven of ze het eens of oneens zijn met de
stelling. Een uitgebreide reactie geven is ook mogelijk.
Geef ook uw mening via www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Nieuwe privacywet gaat veel te ver
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Ook in Nederland is de nieuwe, strengere, privacywet sinds vrijdag 25 mei
van kracht. Hierin staat onder andere dat bedrijven, stichtingen, verenigingen
en instanties in alle Europese landen zorgvuldiger om moeten gaan met
privégegevens van klanten, medewerkers en leden. Instanties die niet aan
de eisen van de wet voldoen, kunnen een boete krijgen. Hier wordt in eerste
instantie soepel mee omgegaan, meldde minister Sander Dekker onlangs wel.
De wet richt zich vooral op het opslaan en verwerken van
persoonsgegevens door bijvoorbeeld bedrijven, maar ook verenigingen of
stichtingen. De hoofdregel is dat persoonsgegevens alleen in overeenstemming
met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige manier mogen worden verwerkt.
Daarnaast mogen persoonsgegevens slechts worden verzameld als daarvoor
een precieze doelomschrijving wordt gegeven. Dat betekent vaak een hoop
werk. Zo moet iedere instantie die persoonsgegevens opslaat of verwerkt
ervoor zorgen dat ze veilige back-ups hebben en moeten er allerlei procedures
vastgelegd worden.

Die wet gaat veel te ver. Voor kleine verenigingen is het ontzettend veel
werk om alles vast te leggen. Daarnaast zullen veel mensen er helemaal
geen bezwaar tegen hebben dat een club of stichting hun persoonsgegevens
heeft en zitten ze ook niet te wachten op allerlei gedoe rondom het delen van
deze gegevens. Je mag er van uit gaan dat deze instanties de gegevens niet
misbruiken.
Aan de andere kant biedt de nieuwe wet ook veel voordelen. Het is nu
misschien veel werk om alles goed vast te leggen, maar daarna hebben veel
mensen er profijt van. Het is ontzettend belangrijk dat persoonsgegevens goed
beschermt worden, want er kan op veel manier misbruik van gemaakt worden.
Dan kan zoiets beter op Europees niveau goed geregeld worden. Daarnaast
is het ook beter voor het imago van een instantie als duidelijk is dat zij goed
zorgt voor persoonlijke gegevens. Ook kan het ervoor zorgen dat bedrijven,
clubs en verenigingen beter inzicht krijgen in de gegevens. Uiteindelijk kost de
administratie ook minder werk als er minder gegevens zijn.

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

Geldig t/m 05-06-2018

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

Roosjes en kusjes!
Anjer ‘Pink kisses’
Vol knop en bloem.

p.st.: € 1,99, 3 st.:

450

Alle rozen Stam-, perk-,
bodembedekkende, Engelse- en
klimrozen.

Alle soorten
en maten.

-20%

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

Venezuela:
De exodus
gaat door
Enige tijd geleden heb ik
aandacht gevraagd voor de
ontwikkelingen in Venezuela:
“The economic and humanitarian crisis in Venezuela is
perhaps the worst that the
hemisphere has seen in
modern history.” Ik geloof dat
ik het destijds als niets minder dan een exodus heb
benoemd.
Vorig weekend zijn de
presidentsverkiezingen
geweest. Zittend president
Maduro beloofde voedsel in ruil
voor stemmen. “Stem op mij en
uw gezin verhongert niet” …
mag het een verrassing heten
dat Maduro herkozen is?
Dit betekent dat de gewone
burger nog minimaal zes jaar
onder Maduro dient te overleven. Er gaan kinderen geboren
worden die niets anders dan
honger en armoede zullen
kennen, er zullen ouderen
sterven omdat zij geen geld
voor zorg en medicijnen hebben. Zij die kunnen, verlaten
het land, zij die blijven, herkennen hun land niet meer.
Het mag duidelijk zijn dat
Maduro met zijn Constituyente
de absolute macht naar zich
toegetrokken heeft. Per decreet
zal hij het faillissement van de
democratie bezegelen en zijn
autoritaire bewind bevestigen.
En hoewel er twee Amerikaanse
militaire basissen op Curaçao en
Aruba aanwezig zijn, mag het
niemand verbazen wanneer
Maduro straks de spanning met
Nederland opvoert omwille van
‘strategische goederen’.
Ondertussen geldt er een
negatief reisadvies voor
Venezuela, wordt het land
internationaal geïsoleerd en
wordt er naar aanleiding van de
verkiezingsuitslag met meer
sancties gedreigd. De exodus
gaat door. Voor wie is dit koren
op de molen, denkt u?
Jimmy
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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.

Aan de slag
Het coalitieakkoord is getekend, de wethouders en de raadsleden
zijn beëdigd. In het coalitieakkoord staat beschreven wat we willen gaan
realiseren de komende jaren. Iedere coalitiepartij heeft van haar
overtuiging hieraan een bijdrage geleverd.
De in de toekomst te behan
delde nota’s zijn meestal niet zwart
of wit, en er zal op basis van partij
inzichten een besluit genomen gaan
worden. Het zal ook voorkomen dat
niet iedereen zich kan vinden in een
bepaald besluit. Dit is inherent aan

politiek. Ik heb vertrouwen dat we de
komende jaren met deze gemeen
teraad, met ieders eigen gedachte
goed de intentie hebben de beste
beslissingen voor Venray te nemen.
Constructief beleid zal het van popu
lisme moeten blijven winnen, dat kan

op de lange termijn alleen maar winst
opleveren. Probeer de positieve kant
van uw medemens te zien en hen
hierop te waarderen. Dit zal ook op
de lange termijn veel meer opleve
ren dan continu met een vinger te
wijzen. Een beter Venray maken we
samen. Ik heb ook de intentie om de
komende jaren Venray (nog) beter
maken. Belangrijke onderwerpen zijn
onder andere leefbaarheid, voldoende
geschikte woningen, goede zorg,

goede huisvesting arbeidsmigranten,
voldoende werkgelegenheid, eco
nomie, energietransitie, veiligheid,
gemeente belastingen, vitaal platte
land en uiteraard de gemeente finan
ciën. Als CDA Venray hebben we een
brede en grote fractie en steunfractie
met veel ervaring, kennis en exper
tise. Dit zal veelal resulteren in een
beter afgewogen besluit. We gaan aan
de slag, we hebben er zin in.
Martijn Direks, raadslid CDA Venray

Toon Kerkhoff raadslid VENRAY Lokaal
Na jaren op de reservebank te hebben gezeten, waarvan de laatste
vier jaren bij PP2, ben ik 22 mei benoemd tot raadslid. Carla Brugman
werd benoemd tot wethouder en ik mocht haar plaats namens VENRAY
Lokaal innemen.
Het is niet zo dat ik de voor
gaande jaren alleen maar op die
bank heb gezeten zonder actief te
zijn. Vanaf 2010 was ik lid van de
commissie Werken en Besturen, en
de laatste jaren ook van de commis

sie Wonen. Bovendien ben ik vier jaar
fractiesecretaris geweest.
Maar nu wacht ook mij de uit
daging om het waar te gaan maken
in de gemeenteraad zelf. Ik zie de
samenwerking vol vertrouwen tege

moet, met de coalitie, maar ook
met de oppositie, afgesplitst of niet.
Wij kunnen dat met recht zeggen,
omdat we ook jaren in de oppositie
hebben gezeten.
We gaan voor een gezonde toe
komst voor Venray op alle vlakken.
Dan denk ik aan thema’s als duur
zame economie, sociaal beleid voor
de inwoners, leefbaarheid en gezond
heid, mooie dorpen en wijken, en een

fraai landelijk gebied. En een gezond
financieel beleid van de gemeente zelf
niet te vergeten.
Ik woon overigens al ruim 12 jaar
in Merselo, met veel plezier. Vanaf nu
dus maar liefst twee gemeenteraads
leden uit Merselo. Zo kan ik, samen
met Theo Zegers, af en toe eens van
en naar het gemeentehuis fietsen.
Toon Kerkhoff, raadslid VENRAY
Lokaal

Sormac produceert geavanceerde machines voor de
groenteverwerkende industrie. Wij zijn wereldwijd actief voor
klanten die aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken.

Om aan de stijgende vraag naar onze machines te voldoen, zijn
we op zoek naar ambitieuze medewerkers. Bent u op zoek naar
een interessante uitdaging binnen een groeiende organisatie?

In ons modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we
succesvol machines en processen, die het mogelijk maken
hygiënisch en veilig voedsel te produceren met steeds betere
kwaliteit.

Sormac biedt een prettige werkomgeving en mogelijkheden om
opleidingen te volgen en je zelf daarmee fit te houden voor de
uitdagingen van deze tijd.

■

■

PROJECT ENGINEER

■

INKOOP ASSISTENT

■

Ben jij daadkrachtig en zelfstandig en wil jij graag machines
ontwerpen op basis van klantspecificaties?

Wij zijn op zoek naar een proactieve inkoop assistent voor
het actief begeleiden van onze inkoopprocessen.

Sormac B.V.

P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo

T +31 (0)77 351 84 44
F +31 (0)77 320 48 01

Huiskensstraat 68
NL-5916 PN Venlo

E info@sormac.nl
I www.sormac.nl

ELEKTRO-SOFTWARE ENGINEER

Heb jij ervaring met het beschrijven van lijnbesturingen
en het maken van elektrische schema’s en wil je bij een
innovatief bedrijf werken?

FIELD SERVICE ENGINEER

Ben jij service gericht en wil jij onze machines wereldwijd
installeren en onderhouden?

Heb je interesse?
Kijk dan op onze website www.sormac.nl onder “vacatures”.
Je kunt schriftelijk reageren met C.V. aan h.kamps@sormac.nl of
neem voor eventuele vragen contact op met Hugo Kamps op
06 - 42 907 310. We horen graag van je.
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aan
Didi Houben

Abortus
Ik ben voor vrouwen
rechten. Hiermee wil ik niet
zeggen dat er heel veel
dingen moeten worden
veranderd, maar er zijn zeker
punten waarop we kunnen
verbeteren. Kijk bijvoorbeeld
naar Amerika, waar vele
discussies vandaan komen.
Op het moment is abortus
legaal maar velen willen hier
een einde aan maken.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Het meeste emotionele moment
in mijn leven was voor mij het
moment dat mijn opa en oma
kwamen te overlijden.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Wat is het beste advies dat je ooit
In het weekend ga ik het liefste met
hebt gekregen?
Dat je altijd moet blijven werken om je mijn vrienden en vriendinnen iets
leuks doen. Of dan wil ik gezellig bij
doelen te kunnen behalen. Dit advies
heb ik meegekregen van mijn ouders. mijn familie zijn.
Wat zou je graag nog willen leren in Wie is je grote voorbeeld?
Ik had vroeger altijd als grote
je leven?
voorbeeld Olympisch kampioen
Ik zou nog willen groeien in de
Marianne Vos, omdat zij zoveel
triatlon-sport en daarbij ook langere
afstanden gaan doen. Ook wil ik graag deed in de fietssport. Nu heb ik niet
echt een voorbeeld, maar ik heb
gaan studeren in de richting van
wel altijd heel veel respect voor
financiële administratie.
bepaalde sporters. Dit helpt mij ook
Heb je een bijbaantje?
altijd om door te zetten in de sport.
Ik werk bij (varkenshouderij, red.)
Wat zou je nooit meer
Houbensteyn in Ysselsteyn als
kraamverzorgster bij de varkens, in het overdoen?
bedrijf van mijn familie.
Ik heb in een knieblessure gehad
en toen heb ik bijna niet kunnen
Wat is het meest emotionele
sporten. Gelukkig ben ik hier
moment in je leven?
Didi Houben
14 jaar
Heide
Raayland College

helemaal van genezen! Maar ik zou
het niet over willen doen.
In welke situatie was jij het
meest zenuwachtig?
Ik was het meest zenuwachtig voor
mijn eerste triatlonwedstrijd.
Ben je bijgelovig?
Ik ben niet bijgelovig, maar ik denk
wel dat je altijd in jezelf moet
blijven geloven, want anders gaat
het nooit lukken.
Dag of nacht?
Dat is makkelijk, dan kies ik voor
dag. Je kunt de meeste dingen doen
overdag waaronder ook deelnemen
aan een triatlon.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik kan niet zeggen welk boek ik het
laatst heel leuk vond. Ik lees liever
tijdschriften, omdat hier mooie en
persoonlijke verhaaltjes in staan.
Festival of discotheek?
Dan kies ik zeker voor een festival,

omdat hier volgens mij een heel
leuke sfeer hangt.
Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik
altijd in oplossingen probeer
te denken. Maar mijn slechtste
eigenschap is dat ik moeite heb
met mensen die hun afspraken niet
nakomen.
Wie is op school je favoriete
leraar?
Ik heb meerde favoriete docenten.
Dit zijn mevrouw Korsten, mijn
economie- en administratiedocent,
mevrouw Steeghs, mijn
wiskundedocent en meneer Lanen,
mijn Nederlands docent en mentor.
Ik vind dit de beste en fijnste
docenten die ik nu heb.
Heb je een verborgen talent?
Ik kan rustig blijven in stressvolle
momenten. Dit heb ik laatst
ondervonden.

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

Er zijn nog steeds veel
landen waar abortus illegaal is:
Malta, Brazilië, Indonesië en
Egypte om er maar een paar op
te noemen. In deze landen is
het verboden tenzij de vrouw in
levensgevaar is.
Maar abortus is geen moord.
In Nederland mag je een abortus plegen tot 24 weken van de
zwangerschap, omdat het kind
dan nog niet levensvatbaar is.
Tot deze tijd is het juist goed
dat vrouwen de keuze krijgen
om het kind te houden of niet.
In de meeste gevallen als het
kind alleen wordt opgevoed is
het door de moeder, omdat de
vader weg is gegaan. Omdat
deze dat kan. Bij een ongewenst kind is de kans groot dat
het niet het leven krijgt dat hij
of zij verdient. Natuurlijk zijn er
altijd uitzonderingen op de
regel. Maar het is toch een klein
mensje dat een fatsoenlijk
leven moet kunnen krijgen.
Een Amerikaanse schrijver
kwam met een stelling om over
na te denken: Er is een brand. In
de ene hoek staat een 5 jaar
oud kind en in de andere hoek
een container met duizend
levensvatbare menselijke
embryo’s. Je kan maar een ding
redden, anders ga je zelf ten
onder. Wat doe je?
Anne
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St. Antonius Abt Gilde

Bierkruien en koningsvogelschieten bij
de schutters in Blitterswijck
Het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck organiseert op zaterdag 2 juni voor de 45e keer het traditionele
bierkruien. Een dag later, op zondag 3 juni, vindt het koningsvogelschieten van de vereniging plaats.

Zaterdag is het tijd voor het
jaarlijkse bierkruien vanaf de Arcense
bierbrouwerij De Vriendenkring naar
Blitterswijck. Zo’n twintig gildebroeders
en zusters van het St. Antonius Abt
Gilde zijn weer bereid om voor de 45e
maal deze traditie in ere te houden.
De bierkruiers, het koningspaar en
de overheid van de schutterij gaan
per huifkar naar Arcen, waar ze om
10.30 uur te gast zijn in de proeverij
van Clevis in Arcen. Om 19.30 uur
worden de bierkruiers bij de familie
Pijpers in Blitterswijck afgehaald,
waarna ze voor de tweede maal naar
het gildetrein op het kasteelterrein
vertrekken, waar de bierkruiers het bier
aanbieden aan het gilde.
Het bierkruien is ontstaan
naar aanleiding van een discus
sie over 24 gulden die het gilde van
Blitterswijck jaarlijks ontving van
de gemeente Meerlo. De gemeente
wilde dit afkopen voor twee vaten
bier. Het gilde vond dit te weinig en
accepteerde dit niet. In 1974 werd
de 24 gulden niet meer uitbetaald.
Een vertegenwoordiger van brouwe
rij De Vriendenkring uit Arcen, hoorde
dit en kreeg het voor elkaar dat de
brouwerij jaarlijks twee vaten bier
op kosten van de brouwerij aan het
gilde van Blitterswijck zou schenken,
onder voorbehoud dat het gilde van
Blitterswijck twee vaatjes bier per
kruiwagen van Arcen naar Blitterswijck
moest kruien.

Koningsvogelschieten
Zondag 3 juni wordt er gestreden
om een nieuwe koning van het St.
Antonius Abt Gilde Blitterswijck.
De dag begint om 06.45 uur met
dauwtrappen. De gildebroeders- en
zusters worden aan huis afgehaald
door de tamboers en klaroenblazers
om naar het gildeterrein te gaan,
waar om 08.00 uur een ontbijt
wordt aangeboden door het
koningspaar Stef en Linda Katelaan.
Om 09.00 uur is de mis met gilde-eer

20% KORTING
OP BUITENLAKKEN
Actie geldt van 28 mei t/m 9 juni 2018!
Vraag naar de voorwaarden.

gecelebreerd door de gildepriester
Huub van Horne. Aansluitend vindt de
sacramentsprocessie plaats en na de
processie wordt de kerkelijke overheid
over vendelt door de hoofd vaandrig
en aansluitend vindt de vendelgroet
door de groep vendeliers van het
St. Antonius Abt Gilde plaats.

Flinke ravage
bij schietinstallatie
De laatste twee maanden is er
hard gewerkt door gildebroedersen zusters en vrijwilligers van
Blitterswijck om de schietinstallatie
weer schietklaar te maken voor
het traditionele koningschieten op
sacramentszondag. Op 18 januari
met de zware storm, was er een
flinke ravage aangericht aan de
schietinstallatie. De schietinstallatie
moest helemaal verwijderd en
opnieuw opgebouwd worden. Om
13.00 uur wordt het eerste schot
gelost op het gildeterrein, de jeugd
bijt daarna de spits af voor de
nieuwe jeugdkoning. Om 14.00 uur
schieten de gildezusters op de vogel.
Om 15.00 uur zijn de gildebroeders
aan de beurt, voorafgegaan door
de kerkelijke overheid, gildepriester
Huub van Horne, burgemeester
Hans Gilissen, ereleden en enkele
genodigden. Daarna beginnen de
gildebroeders om de grote eer met als
eerste de oude koning Stef Katelaan.
Als de vogel eraf geschoten is, door
het schot van geluk, wordt de nieuwe
koning van het gilde geïnstalleerd
tijdens een ceremonie.
Daarna begeeft het gilde zich
naar het dorpsplein met de nieuwe
koning en koningin en wordt het
geheel ontbonden, waarna het feest
in café De Zwart met de koning of het
koningspaar tot in de kleine uurtjes
verdergaat. De nieuwe Koning gaat
op zaterdag 18 augustus meeschieten
om de Europese Koningstitel bij het
Europees Schutterstreffen in Neer.

Met een Orec maait u
moeiteloos door hoog
gras, over moeilijk
begaanbaar terrein, over
schuine hellingen en
langs obstakels.
Een Orec maakt het
maaien onder lastige
omstandigheden
kinderlijke eenvoudig.

Lozeman Tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum
0031-774632341

31
05

Seniorenwandeling
Boshuizerbergen
IVN Geijsteren-Venray organiseert op donderdag 7 juni een seniorenwandeling voor 50-plussers in de
Boshuizerbergen. Het meest bekend van het gebied zijn de stuifduinen en de jeneverbesstruwelen.

verenigingen 15
Wipschieten

Schietwedstrijd
in Geijsteren
In Geijsteren werd op zondag 27 mei de eerste wedstrijd verschoten
voor de kleine kring Brabants wipschieten. Het dagklassement werd
gewonnen door Berry Vink uit Geijsteren.
Aan de wedstrijden van de kleine
kring Brabants wipschieten nemen
de zes gilden deel: Blitterswijck,
Geijsteren, Holthees, Maashees,
Overloon en Well. Het dagklassement
werd

gewonnen door Berry Vink
Geijsteren. Tweede werd Wilie
Pingen uit Holthees. Zij ontvingen
een zilver schild. Bij de korpsen werd
Holthees eerste, Blitterswijck tweede
en Well derde.

Wandeltochten

Zestigste avond
vierdaagse
Het stuifzand is ontstaan door
overbegrazing en door het plaggen
van de heide. Het plagsel werd
gebruikt in de potstallen voor
runderen en schapen en voor het
bemesten van de akkers, aldus
IVN Geijsteren-Venray. Om een hectare
landbouwgrond te bemesten, had
men 21 hectare heide nodig. Het
duurde dan weer 7 jaar voordat dat
men er weer kon plaggen. Door deze
roofbouw verdween de vegetatie en
kwam het zand vrij te liggen en kreeg
de wind vrij spel.
IVN vertelt kort over de
geschiedenis van het gebied: “In de

loop van de eeuwen wisselden
bebossen en kappen elkaar af. Vanaf
1850 is het weer zo gaan stuiven dat
het nodig was om maatregelen te
nemen. Omliggende dorpen hadden te
veel last van het zand. In 1930 stopte
men met plaggen en wilde men het
gebied gaan ontginnen en bebossen.
Hierdoor dreigde natuurgebied
De Boshuizerbergen geheel verloren
te gaan. Natuurbeschermers,
waaronder baron Weichs de Wenne,
hebben dit weten te voorkomen. Zij
richtten toen stichting Het Limburgs
Landschap op. Hierdoor is een
gedeelte van de Boshuizerbergen

open gebleven en zijn nog enkele
hoge stuifduinen te zien met daarop
restanten van het oorspronkelijke
eikenhakhoutbos. Tussen de oude
stuifduinen staan de statige en breed
uitgegroeide jeneverbesstruiken en
tussen deze struiken en nog wat
vliegdennen, vinden we nog allerlei
pioniersplanten als algen, mossen en
korstmossen, heidespurrie, zandzegge
en buntgras.”
De wandeling start om 14.00 uur
bij de parkeerplaats aan de
Maasheseweg, tegenover de afslag
naar Smakt en Holthees. Deelname
is gratis.

Bijeenkomst
vervoers
regelingen
Match voor vrijwilligers
organiseert op dinsdag 26 juni
een bijeenkomst over vervoersregelingen, doelgroepenvervoer,
Omnibuzz en de raakvlakken
met het openbaar vervoer.
De avond begint om 19.00 uur en
duurt tot 20.30 uur.
Deze avond heeft als thema
het functioneren van het doel
groepenvervoer en de nieuwste
ontwikkelingen in dit vervoer.
“Mobiliteit is van vitaal belang voor
ons functioneren in de samenle
ving en biedt mensen de kans om
zich te ontplooien en te ontspan
nen”, aldus Match voor vrijwilligers.
Het doelgroepenvervoer in Limburg
wordt verzorgd door de organisatie
Omnibuzz namens 32 Limburgse
gemeenten in het kader van de
WMO. De avond wordt geopend
door Max van de Langenberg van
GehandicaptenPlatform Venray.
Daarna worden ervaringen uitge
wisseld en vragen beantwoord van
de aanwezigen. De avond vindt
plaats bij Match in Venray.

De zestigste Avondvierdaagse van Venray gaat donderdag 7 juni
van start. Tot en met 10 juni kan iedereen deelnemen aan de wandeltochten die beginnen op het Schouwburgplein in Venray.
Van donderdag 7 tot en met
zondag 10 juni kunnen deelne
mers 3, 5, 10 of 15 kilometer
wandelen. Op zondag bestaat de
mogelijkheid om 20 kilometer te
wandelen. Vanwege het jubileum
jaar is er dit jaar op zondag ook
een wandeling van 30 kilometer
georganiseerd.
De wandelingen beginnen op
donderdag tot en met zaterdag om
17.00 uur. Op zondag 10 juni start
de 30-kilometerwandeling om

07.00 uur en de 20 kilometer om
08.00 uur. De overige wandelingen
starten op zondag vanaf 10.00 uur.
Na afloop lopen alle wandelaars
als afsluiting mee in het defilé
dat om 13.00 uur start vanaf de
Helfrichstraat. Het defilé wordt
opgeluisterd door muziekkorpsen
uit Venray en omgeving.
Zowel tijdens de voorinschrij
ving als tijdens de wandeldagen is
de dvd ’60 jaar Avondvierdaagse
Loop maar mee’ te koop.

VICRO TECHNICS
METAALTECHNIEK

Wij zoeken voor onze vestiging in Venray:

monteur
leerlingmonteur
zaterdag / vakantiehulp
Uw werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit:

Damen Hydrauliek
met vestigingen in
Best, Elsloo
en Venray,
is gespecialiseerd
in de in- en
verkoop en
reparatie en
onderhoud van
hydraulische laaden loskranen,
afzetinstallaties,
meeneemheftrucks,
kippers, cilinders
en pompen.

Stationsweg 120N
5807 AD OOSTRUM (LB)
Tel +31 (0)478-550020
Internet www.vicro.nl
Email info@vicro.nl

In verband met toenemende groei
zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers

Constructie-Bankwerker

reparatie-onderhoud-keuren van:

Ervaring met TIG-lassen is een pre.
Naast interne opleiding is er mogelijkheid tot volgen
van een lascursus.

HIAB Autolaad- en loskranen
Meeneem heftrucks
Afzetsystemen

Frezer-Draaier

Wij bieden een uitdagende job met een goed
salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor meer bedrijfsinformatie:
www.damenhydrauliek.nl
Bent u geïnteresseerd, mail dan uw cv naar:
venray@damenhydrauliek.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Wim Nijsen (0478-511333), of loop even bij
ons binnen bij de Energieweg 22 in Venray.

Ervaring met CNC is een pré
Naast interne opleiding is er mogelijkheid tot volgen
van een programmeercursus.

Leerling metaalbewerker
Heb je geen ervaring, maar wel affiniteit met metaaltechniek
en een goede motivatie dan hebben wij je ook nodig
Naast interne opleiding is er mogelijkheid tot volgen
van een begeleid leren project (BBL)
Stuur je sollicitatie naar info@vicro.nl
Of bel voor informatie: Tel. 0478 550020
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Traprun verplaatst
naar september
De organisatie achter de eerste Hoge Beek Traploop Run in Venray
heeft besloten het evenement te verplaatsen. Aanleiding was het lage
aantal voorinschrijvingen.
De organisatie achter de Traploon
Run meldde afgelopen week dat
het evenement verschoven wordt
naar zondag 2 september. “Voor ons
waren er te weinig voorinschrij
vingen om het voor iedereen, dus
sponsoren, vrijwilligers, organisatie
en deelnemers, tot een volwaardig
evenement te maken. Het zou een
verkeerde start zijn en een vervolg

Internationaal
judotoernooi in Venray
In sporthal De Wetteling in Venray vindt op zaterdag 2 en zondag 3 juni het 44e International Judo
Tournament Venray plaats. Het internationale toernooi wordt georganiseerd door Judovereniging Venray.

voor 2019 moeilijk maken”, vertelt
organisator Dave Ewalts.
De organisatie is echter niet
ontmoedigd geraakt en gaat ervan
uit dat het evenement in september
wel succesvol van start gaat.
“Wij waren er helemaal klaar voor,
dus staan we te trappelen om alsnog
dit nieuwe evenement voor Venray
te doen slagen.”

SVOC’01 sluit af met
duidelijke cijfers
Door: korfbalvereniging SVOC ‘01
Voor het eerste team van SVOC ‘01 uit Oirlo en Castenray stond op
de warme zondag 27 mei de wedstrijd tegen Flamingo’s uit Lieshout op
het programma. De opdracht was duidelijk, ze gingen voor het laatste
kratje bier dit seizoen. Dit betekende dat ze twintig doelpunten
moesten scoren.
SVOC’01 begon fel aan de
wedstrijd. De 1-0 viel al in de eerste
aanval. Het spel was variërend en
hierdoor bleven ze scoren. Op het
scorebord kwam de 8-0 al staan.
Dit kwam ook door de strakke
verdediging. Er werden veel ballen
onderschept, waardoor er in de
aanval gescoord kon worden.
Ondanks de warmte hebben ze
de eerste helft goed gespeeld. De
ruststand was 9-2.
In de rust werd SVOC’01 duidelijk
gemaakt dat het scoringspercentage
omhoog moest. De tweede helft
begon niet heel scherp. Het spel was
minder en de tegenstander kreeg de
kans om te scoren. Daardoor werd
er in het eerste kwartier weinig

gescoord. In de laatste 6 minuten
werd er een wissel gemaakt. Elien
Nabben kreeg een publiekswissel.
Elien speelde een superwedstrijd,
maar gaat het komende halfjaar in
Enschede studeren. Het team wenst
haar heel veel succes en hoopt haar
daarna weer terug te zien op het
veld. In de laatste 5 minuten cre
ëerden de korfbalsters nog kansen
en werd er nog gescoord. Hierdoor
was de eindstand 17-6. De scores
stonden op de naam van Elien en
Rian (vier keer), Maartje (drie keer),
Linda (twee keer), Sofie, Astrid en
Marloes (één keer). Dit was de laat
ste thuiswedstrijd van het seizoen.
Op 9 augustus begint het team weer
met de eerste training.

Prijs Lukas van Lit
Door: Ruiterclub De Eendracht
Lukas van Lit van ruiterclub De Eendracht uit Castenray reed zondag
27 mei met zijn pony Asalesto een dressuurwedstrijd bij Equestrian Centre
De Peelbergen in Kronenberg. Lukas en Asalesto gooiden hoge ogen.
Zondag 27 mei werd een
dressuurwedstrijd voor pony’s
verreden bij Equestrian Centre de
Peelbergen in Kronenberg. Namens
Ruiterclub De Eendracht was Lukas

van Lit met zijn pony Asalesto een
van de deelnemers in de dressuur
categorie DE klasse M2. Zij reden een
goede proef, die beloond werd met
een eerste prijs.

HORTENSIA
DAGEN
2-3-8-9-15-16 JUNI
VAN 9.30-16.30 UUR

AANBIEDING:

div. srt. hortensia’s 10 voor € 35.00
Ook ruime keus in vlinderstruik e.a.
heesters/planten.
Info bel 06-40327108 of zie:

www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

Tijdens het toernooi strijden
ieder jaar 1.500 judoka’s uit meer
dan dertig landen mee, zowel
jeugdjudoka’s als senioren. “We
zijn de afgelopen jaren ontzettend
gegroeid”, vertelt een woordvoerder
van de organisatie. “Het toernooi
begon ontzettend klein, maar
tegenwoordig halen we ons maximum
aantal deelnemers, 1.500, altijd. De
deelnemers komen uit alle delen
van de wereld. Eerst was dit vooral
op Europees niveau, maar de laatste
jaren komen er ook steeds meer
judoka’s van andere continenten. Ook
het niveau is steeds hoger geworden.

Het is in principe een open toernooi,
maar steeds meer landen sturen hun
nationale selectie.”

Wall of Fame
Ondanks de groei ligt de
organisatie van het evenement nog
steeds in handen van vrijwilligers
van Judovereniging Venray. “Allemaal
mensen die op de een of andere
manier betrokken zijn bij de club,
zoals leden, ouders van leden en
oud-leden.” Een paar jaar geleden
begon de organisatie van het toernooi
met iets extra’s: The Wall of Fame.
Topjudoka’s die ooit mee hebben

gedaan aan het International Judo
Tournament Venray, mogen deze
muur op de zaterdagavond van
het toernooi organiseren. “Dit jaar
komen Edith Bos, Nederlands meest
succesvolle damesjudoka met maar
liefst drie Olympische medailles en
de Belg Dirk van Tichtelt, die op de
Olympische Spelen in Rio brons heeft
gehaald.”
Tijdens het toernooi worden in
totaal zo’n drieduizend wedstrijden
gespeeld in de twee sporthallen van
De Wetteling in Venray. Op beide
dagen starten de wedstrijden vanaf
09.00 uur.

Laatste wedstrijd

Oostrum sluit competitie
winnend af
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Het eerste herenteam van SV Oostrum heeft de laatste competitiewedstrijd op zondag 27 mei, uit in Tegelen
tegen TSC’04, winnend afgesloten. Oostrum begon vrij goed, binnen een kwartier had de wedstrijd beslist
kunnen zijn.
Vier honderd-procentkansen
werden allemaal jammerlijk gemist
doordat het vizier niet op scherp stond
of de paal redding bracht. Na een half
uur kwamen de gastheren tegen de
verhouding in op voorsprong.
Nadat eerst een mooi Tegels schot net
voorlangs zeilde, was het de technisch
vaardige middenvelder Moreno Timp
die doelman Plum met een mooi schot
passeerde, 1-0.
Vanaf dat moment werd het wat
minder aan Oostrum-zijde, doordat de
organisatie enkele keren zoek was.
Net voor rust werd de Tegelse voor
sprong verdubbeld toen verdediger
Mert Oglak een op het oog houd
baar schot losliet. Doordat Oostrum-

doelman Plum de bal pas op het
laatste moment zag, werd hij verrast,
2-0. Een hard gelag voor Oostrum dat
in plaats van een ruime voorsprong
met een ruime achterstand de kleed
kamer opzocht.
Na de thee toog Oostrum direct
naar voren om de wedstrijd nog te
doen kantelen. Na vijf minuten was de
aansluitingstreffer al daar toen Marwin
Hermans een schot van Chris Wilschut
het laatste zetje gaf, 2-1. Oostrum rook
bloed en ging op jacht naar meer. Na
zestig minuten was de gelijkmaker
een feit, toen Wes Willemsen een eentweetje aanging met Marwin Hermans
en alleen voor de doelman verscheen
en afdrukte, 2-2.

TSC was rijp voor de sloop en
Oostrum drukte door. Een kwartier
voor tijd kwam de beloning toen
opnieuw Marwin Hermans alleen
voor de keeper werd gezet en koel
binnenschoot, 2-3. In het laatste
kwartier had er zelfs nog een
monsterscore ingezeten maar door
opnieuw jammerlijk falen in de
afronding bleef dit TSC bespaard.
Door deze zege eindigt
Oostrum als tweede waardoor het
doorstroomt naar de nacompetitie,
met als inzet promotie naar de
derde klasse. Aanstaande zondag
begint de nacompetitie met
een thuiswedstrijd tegen SSE uit
Someren-Eind.
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Jeugdtoneel Oirato

Feessie de musical
Jeugdtoneel Oirato presenteert op zaterdag 16 juni om 19.00 uur, zondag 17 juni om 14.00 uur en zaterdag
23 juni om 19.00 uur hun voorstelling ‘Feessie de musical’. De musical wordt gespeeld in gemeenschapshuis
De Linde in Oirlo.

Expositie Contrast
in bibliotheek
In de bibliotheek in Venray is in juni een expositie te zien van de
werken van schilderclub Contrast.
Schilderclub Contrast is een
clubje van zes amateurkunstenaars
uit Horst aan de Maas, bestaande
uit Anita Meijers, Anja van SoestKeijsers, Maj Keijsers, Thea MuijsersHouwen, Wil Roeffen en Yvonne
van Lipzig Jans-Beken. De club is
opgericht in 2011. De leden hebben
één ding gemeen: ze schilderen

Het verhaal gaat over de inwoners
van Schateren en Juichen, die overal
de beste in willen zijn. Regelmatig
gaan beide steden de strijd met elkaar
aan. Als Schateren en Juichen in een
wedstrijd terechtkomen om de leukste
stad van Nederland te worden, barst

de strijd pas echt los. Schateren
organiseert een festival op het wei
land van boer Ruud, maar Juichen is
dat ook van plan. Als dan ook de
feesttent nog gedeeld moet worden,
is de chaos compleet en eindigt het
festival in een knallende finale. Komt

het ooit nog goed tussen Schateren en
Juichen? “‘Feessie de musical‘ is het
verhaal vol ballonnen, feesttoeters,
taart gooien en hilarische situaties”,
aldus de organisatie. Neem voor meer
informatie contact op met de organi
satie via 06 54 93 16 66.

graag. De onderwerpen van de
schilderijen lopen uiteen van
bloemen, stillevens en zwartwitportretten tot realistisch en
abstract, kleurrijk en vrolijk. Er wordt
gewerkt met acryl, aquarel, olieverf
of pastel.
De expositie is tijdens
openingstijden te bekijken.

Wandelevenement
en Foodtruck
Festival in Venray
Het Meerdaags Wandelevenement Venray wordt dit jaar voor het
eerst georganiseerd en vindt plaats op zaterdag 2 en zondag 3 juni.
Tegelijkertijd vindt in Venray van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juni het
Foodtruck Festival Venray plaats.
Bijna vierhonderd wandelaars
hebben zich al aangemeld voor het
evenement. De voorinschrijving is
inmiddels gesloten, maar aanmelden
kan nog bij het inschrijfbureau
tijdens het evenement zelf. Een
kwart van het inschrijfgeld gaat naar
stichting ALS Nederland.
Op zaterdag 2 juni wordt het
Meerdaags Wandelevenement om
09.00 uur geopend door wethouder
Jan Loonen op het Schouwburgplein
in Venray. De eerste wandelaars
vertrekken echter al tussen 07.00
en 08.30 uur, voor de 40, 50 of
60 kilometer per dag. De andere

Jubileumweekend ‘t Schöpke
Wijkontmoetingscentrum ‘t Schöpke in de Venrayse wijk Veltum bestaat 5 jaar. Dat is in het
weekend van vrijdag 25 mei tot en met zondag 27 mei gevierd. De aftrap van de jubileumviering
was op de vrijdag met een speciaal dansprogramma voor de scholen in de wijk Veltum, een bingo,
receptie en een Hollandse avond met artiesten. Zaterdag stond in het teken van een barbecue.
Op de zondag was er een rommelmarkt met kinderactiviteiten, buitenoptredens en demonstraties
van huurders van het wijkcentrum. Het jubileumweekend werd op de zondag afgesloten met een
muzikaal optreden van ‘Stef Classens and friends’. (Foto: Carla Thielen)

wandelaars, die voor de 10, 20 en
30 kilometer kiezen, starten tussen
09.00 en 12.00 uur. Deelnemers
kunnen per dag zelf beslissen welke
afstand ze wandelen. Zowel de start
als de finish voor de wandelaars is
op het Schouwburgplein.
Na afloop kunnen de wandelaars
een hapje eten of drankje nuttigen
bij het Foodtruck Festival Venray.
Dit festival begint al op vrijdag
1 juni en is dan geopend vanaf
17.00 uur. Op zaterdag 2 en zondag
3 juni openen de foodtrucks al om
12.00 uur. Het foodtruck festival is
gratis toegankelijk.

WIJ ZIJN DOORLOPEND OP ZOEK NAAR

SCHOONMAAKKRACHTEN
VOOR ZOWEL OVERDAG, AVONDEN EN WEEKENDEN

BEL OF MAIL:
SERGIO REIJNDERS
06-21128142
SERGIO@SERVICEVOORBEDRIJVEN.NL
NIEUWHUISWEG 2B | 5804 AN VENRAY | WWW.SERVICEVOORBEDRIJVEN.NL
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Taalcafé

Concert in Play

Dorpsradenoverleg

Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 16.00-17.00 uur
Organisatie: Symfonieorkest Helmond-Venray
Locatie: zaal Odeon Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel, Heide

Inloopbijeenkomst glasvezel

45e Bierkruien

Tijd: 18.30-20.00 uur
Organisatie: Glaswebteam Oirlo-Castenray
Locatie: café D’n Terp Oirlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck
Locatie: Gildeterrein Kasteellaan Blitterswijck

Demonstratie walking football

Cabaretvoorstelling Rob Scheepers
– Kom maar op

Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: SV Merselo
Locatie: sportpark De Spar Oostrum

Studieseminar ‘Waarom
Jeruzalem’
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting Christenen voor Israël
Locatie: kerkgebouw Het Zonnelied Venray

vr
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Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

zo
03
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Rrrollend foodtruckfestival en
wandelfeest Ben d’r Bij

Meerdaags wandelevenement

Tijd: 19.15 uur
Organisatie: Ronde Tafel 160 Venray-Horst
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Puur (op)Groeien
Locatie: BiblioNu Venray

Dorpsraadvergadering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Castenray
Locatie: café De Köster Castenray

Tijd: 09.15 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: vertrek parkeerplaats Gamma Venray

Cabaretvoorstelling Rob Scheepers
– Kom maar op

Seminar Eyeopeners: innovatie
en illusie

Interactieve workshop
beelddenken en hoogsensitiviteit

Dagwandeling molens langs de
Swalm

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Raayland College
Locatie: van Intratuin naar Gouden Leeuwplein Venray

Tijd: 12.45 uur
Organisatie: JBC Venray80
Locatie: Bouledrome Speulpark Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Kerngroep Blitterswijck
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Honk Blitterswijck

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Judovereniging Venray
Locatie: sporthal De Wetteling Venray

Tijd: 16.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Eurotoernooi Jeu de Boules

Bijeenkomst kerngroep
Blitterswijck

Tijd: start vanaf 07.00 uur
Locatie: foyer Schouwburg Venray

44e Internationaal judotoernooi

Galastoet

za
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05
06
wo
06
06

Derde editie Mud Cross Wanssum

Dorpsraadvergadering

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 11.30 uur
Organisatie: o.a. stichting De Meulebèèk
Locatie: sportpark De Meulebèèk Wanssum.

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Oirlo
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Meerdaags wandelevenement

Rrrollend foodtruckfestival

Tijd: start vanaf 07.00 uur
Locatie: foyer Schouwburg Venray

Tijd: 12.00-21.00 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Bijeenkomst Luchtkwaliteit en
gezondheid

44e Internationaal judotoernooi

Koningsvogelschieten

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Judovereniging Venray
Locatie: sporthal De Wetteling Venray

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck
Locatie: Gildeterrein Kasteellaan Blitterswijck

Familiebootcamp

Energiedebat

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: 24Fitcamp Venray
Locatie: tennishal Maascourt Venray

Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: Energiecoöperatie BeePower
Locatie: MFC Brukske Venray

Dag van de bouw – gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Konzert Ernst Mosch – Eerbetoon
aan de koning van de Böhmische
blaasmuziek

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Locatie: Wanssum

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Dag van de Bouw – politiebureau

Muzifique – La vie au creux de la
main

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: bouwplaats naast politiebureau Venray

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Henk Deters
Locatie: Schouwburg Venray

Rrrollend foodtruckfestival

Expositie van Jolanda Moolenaar

Tijd: 12.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tijd: 16.00 uur
Locatie: p.ART.s Oirlo

Verkoopmiddag

Meezingavond Zin in zingen

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: De Lindehof dagactiviteiten Wanssum

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Gerrit Reintjes
Locatie: wijkcentrum Den Hoender Venray

Open dag
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: zorgboerderij De Haam Veulen

ma
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Lezing over ‘Hoe om te gaan met verlies en verdriet’ door dr. Manu Keirse
Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Zorg Verandert en Steunpunt
Mantelzorg Venray en Horst aan de Maas
Locatie: zaal De Kemphaan Venray

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: wijkplatform en werkgroep
Luchtkwaliteit Veltum
Locatie: wijkcentrum ‘t Schöpke Venray

do
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Seniorenwandeling
Boshuizerbergen
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: vertrek parkeerplaats Maasheseweg Venray

60e avondvierdaagse (t/m zondag
10 juni)
Tijd: 17.00 uur
Organisatie: A4D
Locatie: start Schouwburgplein Venray

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

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl
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Tiende editie SOL-festival
in Brukske
De tiende editie van het SOL-festival in de Venrayse wijk Brukske vindt plaats op zondag 17 juni. Het
evenement staat in het teken van dans, muziek, zang, eten en kinderspelen en wordt gehouden rondom en in
het multifunctioneel centrum in Brukske van 11.00 tot 17.00 uur.
Het SOL-festival werd vorig
jaar niet georganiseerd. “Na een
pauze van een jaar was de energie
en de motivatie weer aanwezig
in deze wijk om dit SOL-festival
opnieuw te organiseren”, geeft
mede-organisator Mike Smits
van Synthese aan. “Het festival
geeft een goed beeld van de
multiculturele verbondenheid in
het Brukske. We richten ons naast

wijkbewoners ook op bezoekers uit
heel Venray en omgeving. Na het
ontbijt van Vaderdag een mooie
gelegenheid om er samen op uit te
trekken, lijkt ons.”
Op het programma’s staat onder
andere een optreden van het Venrays
Mannenkoor, waarbij luisteraars ook
de kans krijgen om een nummer mee
te zingen. Voor de kinderen staat
‘Spelen doe je zo!’ klaar, net als een

suikerspinkraam. Op diverse plekken
kunnen bezoekers multiculturele
keukens met verschillende soorten
hapjes uitproberen uit verschillende
culturen. Er is ook volop muziek
aanwezig, waaronder Zumba met
dans en dj Stefan en dj Dennis. Ook is
er een racebaan met kleine wagens.
Kijk voor meer informatie op
www.brukske.nl/SOLfestival of op de
Facebook-pagina van Brukske.

Franse chansons en
sferen in Schouwburg
Het trio Muzifique uit Venray en Horst aan de Maas staat op zondag
3 juni om 15.00 uur in de Schouwburg van Venray met de voorstelling
La vie au creux de la main (Het leven in de palm van je hand). Muzifique
bestaat uit Henk Deters uit Ysselsteyn en Maartje Smedts en Marjolein
Cuijpers uit Horst aan de Maas.
La viex au creux de la main ver
telt het verhaal van een kunstenaar
die naar Frankrijk reist. Het verhaal
wordt verteld aan de hand van thea
ter en muziek. Het wordt opgevoerd
door Henk Deters, Maartje Smedts en
Marjolein Cuijpers. Deters: “Maartje
en Marjolein speelden al vaker samen
en ze hadden wat Franse liedjes in
hun repertoire. Daar wilden ze graag
meer mee doen. Via Frank Cuijpers,
die ons begeleidt en die mij al kende,
kwamen we uiteindelijk bij elkaar.”
De groep was erg enthousiast over de
Franse chansons en de sfeer die bij
deze nummers hoort. Ze gingen de
samenwerking aan en schreven aan
de hand van die chansonsfeer een
theatervoorstelling. Inmiddels heeft
La vie au creux de la main al zo’n
tien keer op de planken gestaan en is
het binnenkort dus de beurt aan de
schouwburg van Venray.

Ook begrijpbaar voor
niet-Franssprekenden
Tijdens het stuk wisselen muziek
en toneelspel elkaar af. Het bevat
onder ander Franse chansons en lied
jes van Jacques Brel en Edith Piaf,
maar ook van Herman van Veen

en Henk Deters zelf. “Van mij zit er
wat eigen dichtwerk in en ook wat
eigen liedjes. Mijn liedjes zijn in het
Nederlands”, vertelt Deters. “Maar we
hebben ook gemengde en helemaal
Franse nummers. Vaak denken
mensen dat ze geen Franse chansons
kennen, maar op het moment dat ze
er dan een horen, kennen of herken
nen ze het lied toch. Zo zijn er best
veel Franse liedjes vertaald naar
het Nederlands. Herman van Veen
heeft bijvoorbeeld het een en ander
vertaald en dat is dan herkenbaar
voor mensen.” De combinatie tus
sen Franstalig en Nederlandstalig is
bewust gemaakt in het voorstelling.
“Ook niet-Franssprekende bezoekers
kunnen alles dus prima begrijpen”,
lacht hij. Franse chansons hebben een
bepaalde sfeer, volgens Deters, en
die sfeer wil Muzifique uitstralen in
La vie au creux de la main. “Je moet
het eigenlijk zelf meemaken om het
te kunnen begrijpen”, zegt hij. “Franse
chansons hebben iets rustgevends en
relaxed. Alsof je in Zuid-Frankrijk zit en
de hele wereld kan je gestolen wor
den. Dat gevoel willen we opwekken
tijdens de voorstelling en dat vind ik
persoonlijk ook echt het mooie aan
het programma.”

wij zoeken:
loader machinist en
heftruck chauffeur
De Legro Groep is een familiebedrijf in

Heftruck Chauffeur:

groeimedia voor de moderne tuinbouw.

• Laadt vrachtwagens;

Legro Mushroom Casing Solutions

• Bedient de verpakkingsmachine.

produceert en verkoopt dekaarde voor de
champignonteelt over de gehele wereld.

voor datgene wat je doet, je van aanpakken
Ter versterking van het productieteam zijn

In Oirlo vindt vanaf zondag 3 juni een expositie plaats bij p.ART.s
van gastkunstenaar Jolanda Moolenaar. De expositie is te bekijken op
Castenrayseweg 19 in Oirlo.

weet en een teamspeler bent.

wij in de in de omgeving Venray – Cuijk op
zoek naar:

Voor meer informatie over de functie kun je
bellen met Frank Kuijpers (Productieleider):

Loader Machinist:

Expositie in Oirlo

Werken bij Legro betekent dat je hart hebt

088 1717600.

• Mengt grondstoffen volgens recept;
• Bedient de meng- en laadlijn;

Solliciteren

• Verzorgt de aanvoer en opslag van

Ben jij geïnteresseerd in de tuinbouw /

grondstoffen.

agrarische sector, gemotiveerd om grondstofkennis eigen te maken, ben je kwaliteitsgericht en flexibel ingesteld, dan nodigen wij

p.ART.s is een atelier met gast
kunstenaars en heeft ditmaal Jolanda
Moolenaar uit Vught uitgenodigd
voor de expositie. Zij tekent, schildert
en maakt collages. Ze toont groot tot
vrij klein werk dat gaat over erbar
men, liefde en hebzucht en de fas
cinatie voor de valkuilen die erdoor
ontstaan. “Het zijn ‘psychodemonen’,

een gedroomde wereld, nachtmer
ries die je raken en meenemen”,
aldus de organisatie. Piet Siebers
plaatst daarnaast een aantal van zijn
houtsculpturen. De expo is te bekij
ken op zondag 3 juni om 16.00 uur
en op zaterdag 9, zondag 10, zater
dag 16 en zondag 17 juni van 12.00
tot 17.00 uur.

jou graag uit te solliciteren!
Dit kan per e-mail: jobs@legrogroup.com.

www.legrogroup.com
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• 55" (139 cm)
• 4K Ultra HD
• High Dynamic Range (HDR)
• TRILUMINOS-display
• 4K HDR Processor X1
• MotionFlow XR

UHD TV / KD55XE9005

6 winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

• A+++ -30% • 1 - 8 kg • VarioPerfect • 1400 t/pm
• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

649,-

*

WASMACHINE / WAT28491

595,-

NU

• Volledig integreerbaar • A+ • 12 couverts • 46 db

INBOUW VAATWASSER / SMV45AX00

!

• Hetelucht • 900 W magnetron • 44 liter
• 5 magnetronstanden met inverter techniek

879,-

• A+++ -10% • 1 - 6 kg • 1400 t/pm • EcoSilence Drive

WASMACHINE / WAN28090

495,-

495,-

UW BOSCH
SPECIALIST
IN DE REGIO!

859,-
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COMBI-MAGNETRON / CMA583MS0

599,-
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• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• Precision Black • HDR 1000
• Smart TV met Smart Hub

NU

504,-

INRUILKORTING

UHD TV / QE55Q6F

1195,-

604,-

INRUILKORTING

Tummers
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* Na € 50,- cashback via Bosch

